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Lojas Coopercica
Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

Loja 5
Av. da Saudade, 351 Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 3308-3050

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

Horário de funcionamento
Loja 1: 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2: 2ª a 6ª: 8h às 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3,4 e 5: 2ª a sab: 8h às 22h e dom:
3
8h às 18h
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Saúde

Mudanças no estilo de vida
podem prevenir o

Alzheimer

No Brasil, daqui a nove anos, a previsão é
de 30 milhões de idosos. Entre as pessoas com
100 anos ou mais, 88,5% serão mulheres, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). Com a população envelhecendo,
aumentam as doenças degenerativas como o
Mal de Alzheimer, a forma mais comum de demência, uma doença cerebral que afeta memória, o raciocínio, o comportamento e a capacidade de realizar as tarefas mais comuns do dia
a dia.
A estimativa é de que 1,2 milhão de brasileiros sofrem dessa doença, com aparecimento
de 100 mil novos casos por ano. Estima-se também que após os 65 anos, entre 1% e 6% da
população seja portadora do Mal de Alzheimer.
Após os 85 anos, entre 10% e 30% das pessoas
são afetadas por essa moléstia.

Prevenção
Porém, há uma luz no fim do túnel. Pesquisadores americanos divulgaram uma lista
de medidas – voltadas ao estilo de vida -, que
poderiam evitar o Alzheimer. Entre elas, não
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fumar, ter uma dieta saudável, prevenir a diabetes, controlar a pressão arterial, combater a
depressão, fazer mais atividades físicas e aumentar o nível de educação.
Segundo pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a metade dos casos
da doença no mundo se devem a falta dessas
medidas de saúde e, se houver uma redução de
25% nos sete fatores de risco, é possível evitar
até 3 milhões de casos de Alzheimer.
O fator que parece causar a maior porcentagem de casos dessa doença, conforme os pesquisadores, é o baixo nível educacional (19%),
seguido pelo tabagismo (14%), falta de atividade física (13%), depressão (11%), hipertensão
na meia idade (5%), obesidade na meia idade
(2%) e diabetes (2%). Juntos, esses fatores de
risco contribuem para os 17,2 milhões de casos
de Alzheimer no mundo, o que corresponde a
51% dos casos globais da doença.
Este quadro sugere que mudanças relativamente simples no estilo de vida podem ter um
impacto dramático no número de casos de Alzheimer no decorrer do tempo. Portanto, vale a
pena repensar o seu estilo de vida.
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Perfil

Adilson,

gerente de Operações, trabalha
há 30 anos na Coopercica
Adilson Alves de Oliveira, assim como seu
colega Carlos Dias, entrou na Coopercica bem
novo e foi conquistando posições até chegar a
gerente de Operações. “Entrei como empacotador em 1981, com 10 anos. Um ano depois,
fui contratado pela Guardinha, para exercer a
mesma função, na qual permaneci por mais cinco anos”, disse.
Ao completar 18 anos, Adilson já exercia a
função de Líder do setor de Reposição e comandava uma equipe de 10 pessoas. Em 1991,
com apenas 20 anos, foi promovido a gerente
da loja 2, que tinha acabado de ser inaugurada
no Eloy Chaves. Adilson gerenciou a loja 2 durante 10 anos. De 2001 a 2005 ele foi gerente
na loja 3, da Vila Rio Branco. Em 2006, retornou
à loja 2, onde permaneceu por mais 4 anos.
Em 2010, nova promoção. Desta vez,
Adilson assumiu a Gerência de Operações da
Coopercica, cuja missão é dar suporte para
as cinco lojas. Para ele, trata-se de um novo
desafio, pois aumentaram as responsabilidades
e também as cobranças. “Gosto de desafios e
tenho facilidade de interação e entendimento
com os funcionários, o que facilita na implantação
de novos processos na Coopercica”, observou.
Já faz 30 anos que Adilson trabalha na Coopercica. Nesse longo período, ele acompanhou a expansão dessa cooperativa. “Participei
do processo de crescimento da Coopercica e
por isso tive a oportunidade de aprender muito como profissional e também como indivíduo.
Tudo o que conquistei foi graças a Coopercica,
sobretudo à Diretoria, que me ofereceu oportu-

nidades, e também
à minha família,
que sempre me
apoiou e me compreendeu”.

Família
Assim como alguns de seus colegas, Adilson
conheceu sua esposa, a Elizeth, na Coopercica.
“A Elizeth foi minha colega de trabalho na loja 1.
Logo que começamos a namorar, fui promovido a gerente na loja 2. Ela não gostou muito da
minha transferência para outra loja, porém não
pude perder aquela oportunidade. Afinal, a partir
daquela promoção, outras oportunidades surgiram. Depois, ela compreendeu minha atitude”.
Adilson está casado com Elizeth há 15 anos
e tem dois filhos, o Guilherme, de 13 anos, e a
Júlia, de 10 anos.
Nas horas de lazer, Adilson gosta de fazer
churrasco para seus familiares e amigos, apesar de não comer carne. Seu prato preferido é
macarronada ao sugo (molho de tomate) com
muito queijo. Adilson também gosta de assistir
programas esportivos na TV, principalmente ver
o seu time, o Palmeiras, jogar e de preferência
vencer as partidas.
Para encerrar, ele deixou uma mensagem
para aqueles que estão começando na
carreira. “É preciso ser persistente e sempre
ter objetivos. Assim, os resultados aparecem
naturalmente. As conquistas são consequência
do trabalho realizado com responsabilidade e
profissionalismo”.

Histórias que o tempo não apaga
Por trabalhar durante muito tempo nas lojas
Coopercica, Adilson conheceu muita gente, fez
amizades e também reencontrou pessoas queridas, como a sua professora do curso Primário, a dona Gabriela, que ele não encontrava
há 20 anos. “Eu estava trabalhando na loja 3,
quando uma senhora me chamou. Era a minha
professora do terceiro ano Primário da escola
Napoleão Maia, onde estudei. Foi muito emocionante depois de 20 anos ser reconhecido
6

pela minha professora”.
Outra história de Adilson aconteceu na loja
1. “Eu tive um funcionário, o Charles Amaral,
que trabalhava como repositor do setor de Hortifrutis. Um dia, fui cobrá-lo a respeito de sua
demora na separação dos tomates que estavam
fora do padrão de consumo. Ele, muito sério,
me respondeu que não conseguia dar conta da
tarefa porque a cada cinco minutos aparecia um
tomate fora do padrão. Rimos muito”.
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Consumo

Corega Pó
Fixador:
O Corega Pó Fixador ajuda a
aumentar a força de mordida e
a diminuir a entrada de resíduos
alimentares entre a dentadura e a
mucosa.
É uma excelente opção para quem deseja
mais conforto e segurança, sem precisar desembolsar muito.
Este produto aumenta a estabilidade e a
retenção da dentadura. Proporciona mais firmeza e pode ser usado diariamente. Oferece
mais segurança, mesmo para dentaduras bem
adaptadas.

mais conforto
e segurança
Como usar

Acompanhe, abaixo, os quatro passos para o uso do Corega Pó Fixador.
1- Lave a prótese, deixando-a úmida.
2- Aplique uniformemente o produto.
3- Remova o excesso de pó.
4- Pressione a prótese com firmeza por
alguns segundos.
Os fixadores Corega realizam a fixação de
dentaduras totais e parciais durante o dia todo.
Eles reduzem o deslocamento da dentadura,
promovendo maior eficácia na mastigação.

Zooparque

Coopercica vai vender
ingressos para o Zooparque
As cinco lojas Coopercica em breve vão
vender ingressos para o Zooparque Itatiba, o
primeiro zoológico temático do Brasil. Quem
visitar este parque, terá a oportunidade de
conhecer uma seleção dos animais mais
representativos do mundo em amplos recintos
que reproduzem o seu habitat natural. Não
perca esta oportunidade.

COOPERCICA
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Jardinagem

Primavera
Aproveite a

para deixar seu jardim
colorido e perfumado!
Dia 23 de setembro começa oficialmente a estação mais colorida e perfumada. Aproveite a Primavera para plantar flores no jardim
e perfumar o seu ambiente. Acompanhe, a seguir, algumas dicas.
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Rosas
Também devem ser cultivadas em locais ensolarados. O
seu aroma é exalado o dia todo.
É uma das flores mais populares do mundo.

Dama-da-Noite
Planta arbustiva com flores tubulares brancas, que só se abrem e
exalam seu maravilhoso perfume à
noite. Enquanto estão fechadas, tem
uma coloração esverdeada.
A época de floração é a primavera
e o verão. A polinização fica a cargo
de abelhas, beija-flores e borboletas.
Caso queira atrair borboletas para
seu jardim, a dama-da-noite é um
bom chamariz.

Lavanda ou Alfazema
Seu aroma é adocicado e, juntamente com a rosa, é muito usada em
perfumes.
Pode ser plantada no jardim ou
em vaso e colocada em espaço pequeno, como uma varanda, desde
que receba sol.
As flores secas podem ser usadas para confecção de saches perfumados, excelentes para perfumar as
roupas do armário.

Calêndulas
Essa flor abre suas pétalas assim
que o sol nasce e as fecha na hora
em que ele se põe. Ela é cultivada
para fins ornamentais; para a fabricação de medicamentos e cosméticos.
A flor, de coloração amarelo-alaranjada, caracteriza-se pelo agradável
perfume e as folhas são macias e
aveludadas. Planta que dá flor o ano
todo e pode atingir até 50 cm de altura. Atualmente, as flores também são
utilizadas na culinária, sobretudo em
saladas.

Manacá-de-Cheiro
Arbusto ideal para locais de clima
ameno. Dependendo do espaço usado, pode chegar a três metros de altura. Precisa receber sol e suas flores
são lilases e brancas.
Seu cheiro também é bem intenso.

Madressilva
Trepadeira com delicadas flores
brancas ou amarelas, de perfume inigualável. Sua folhagem, verde-escura, também é bastante densa. Cobre
bem pérgulas, cercas, caramanchões
e muros. Pode ser cultivada em lugares que recebem muito sol.
Deve ser regada com frequência.

Jasmim-do-Cabo ou Gardênia
Arbusto de médio porte que desabrocha flores brancas na primavera, exalando um perfume irresistível.
Precisa de muita luminosidade, mas
não suporta bem o sol direto.
As regas devem ser frequentes
na primavera e no verão, porém recomenda-se não molhar as flores.
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Promoções
Contemplados da “Capa da Revista de Outubro”

Foto meramente ilustrativa

Uma das promoções mais aguardadas pelos
associados, a “Capa da Revista de Outubro” está
sendo preparada pela Coopercica e poderá ser
conferida na próxima edição da revista.
No dia 04 de setembro foram sorteados os
associados, cujos filhos ou dependentes irão
participar dessa campanha promocional. Confira os associados contemplados com esta promoção:
Loja 1 • Marici Camargo Cardoso
Loja 2 • Shirley Ramos Favarim
Loja 3 • Márcia Maria S. Fernandes
Loja 4 • Simone do Nascimento
Loja 5 • Simone Cristina Tomaz Casadei

“Plástico não é Lixo”
A Coopercica & Girocamp estão
realizando a promoção “Plástico
não é Lixo” até 31 de dezembro.
O prêmio será um kit decoração ecológico
- composto por uma mesa piquenique, seis
banquetas, duas floreiras, 12 deck´s e um
coletor de resíduos -, que será sorteado entre
os associados que compraram produtos Giromix
nas cinco lojas Coopercica. O sorteio será no dia
07 de janeiro de 2012, às 10 horas, na loja 3 (V.
Rio Branco). Participe e consulte regulamento
nas lojas!

Ganhadores da Compra
Premiada de Julho
Loja 1 • Elizabeth Barbosa do Nascimento
Loja 2 • Maria Francisca Solla Rossi
Loja 3 • Dirce Faron Rodrigues
Loja 4 • Márcia Regina dos S. Narciso
Loja 5 • Rosa Maria Peroni Baccari
* Sorteio dos contemplados com vale-compras, correspondente ao valor do cupom fiscal,
realizado em 01 de agosto. Consulte regulamento nas lojas Coopercica.

COOPERCICA
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Promoções

Um sucesso a

“Qual é o

A promoção do Dia dos Pais foi um sucesso.

Os contemplados - Aline Seligmann (loja 1),
Everaldo Servulo da Silva (loja 2), Pedro Corrêa
de Oliveira (loja 3), Mônica Cristina Teixeira
Ruy (loja 4) e José Pinto (loja 5) – tiveram a
oportunidade de se divertir com seus familiares
no Hotel Fazenda Morada do Verde, em Campo
Limpo Paulista, nos dias 09, 10 e 11 de setembro.
Acompanhe flashes do evento.

A chegada dos associados e seus familiares

Associados
se divertem no
solarium
Hotel Fazenda
Morada do Verde

Paisagem ideal
para descansar

Piscinas

Restaurante
10

Solarium
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campanha promocional

estilo do seu Pai?”
Piscina aquecida

Crianças observam o lago

Ótimo entrosamento
entre os associados

Associados
aproveitam as
atrações do hotel

Tirolesa

Pedalinhos
fizeram sucesso

Barquinho

COOPERCICA
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Ecoplaneta
Campanha das sacolinhas
completou um ano e é um sucesso!
No dia 30 de agosto, a campanha que aboliu as sacolinhas plásticas dos
supermercados de Jundiaí completou um ano. É um sucesso na cidade e
referência em projeto de sustentabilidade para o País.
Afinal, nesses 12 meses deixaram de ser
lançadas no aterro sanitário 264 milhões de sacolinhas plásticas, o equivalente a 960 toneladas de plástico.
A Coopercica, através de seu presidente
Orlando Marciano, idealizou e vem ajudando a
divulgar o projeto junto com a prefeitura e os
supermercados de Jundiaí. Trata-se de uma iniciativa pioneira no Brasil.
A Coopercica sempre participa de projetos
socioambientais. Uma das ações que a
Coopercica vem desenvolvendo a alguns anos
é a coleta seletiva de lixo reciclável, nas suas
cinco lojas. Os coletores foram instalados em
locais estratégicos, para estimular a participação
dos associados.

Pioneirismo
Jundiaí foi pioneira na proibição das sacolinhas plásticas. O benefício ambiental é grande. Segundo a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, são produzidas 210 mil toneladas de

plástico filme (a matéria-prima da sacolinha) por
ano, no Brasil.
Os consumidores substituíram as sacolinhas
plásticas por sacolas retornáveis e também pelas descartáveis, feitas de amido de milho, que
se desfazem em até 180 dias. Já as sacolinhas
plásticas, levam mais de 100 anos para se decompor, entopem bueiros, poluem os rios e ainda matam os animais marinhos. As tartarugas,
por exemplo, acabam ingerindo o plástico, por
achar que se trata de alimento, e morrem.

Novidades
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Mais da metade
do PET é
reciclado no
Brasil

Nova tampa do
leite Ninho e
Molico é feita de
cana-de-açúcar

No ano passado, foram recicladas 262 mil
toneladas de PET, segundo a Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet). Esse número
corresponde a 7,6% a mais do que no ano anterior e cobre 55,8% das unidades consumidas
no país.

As embalagens dos leites prontos para consumo Ninho e Molico passam a contar com
tampas produzidas com plástico oriundo da
cana-de-açúcar. Trata-se de uma tampa ecologicamente sustentável, pois utiliza recursos
renováveis como é o caso da tampa feita de
cana-de-açúcar.

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

SETEMBRO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Pêssego

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora madura
Alho
Berinjela
Beterraba
Espinafre
Pimentão
Rúcula

Laranja Bahia
Laranja Lima
Maçã nacional
Nectarina nacional
Nêspera
Pêssego nacional

Nutritivo e versátil, o pêssego pode
ser saboreado fresco, acrescentado a
saladas de frutas ou cozido com carnes
e aves. Também é muito utilizado em
bolos, em tortas e compotas. O pêssego
é fonte de minerais, como fósforo, magnésio, manganês,
cobre, iodo e ferro. É também rico em fibras e vitaminas
A, C e do complexo B. Um sinal de polpa suculenta é o
fruto ter peso considerável e odor doce. A pele deve ser
macia e com tonalidade amarelada ou avermelhada. Evite
pêssegos machucados. Ao comprá-los verdes, coloque os
pêssegos em um saco de papel e deixe-os à temperatura
ambiente para apressar o amadurecimento. Guarde as frutas maduras na geladeira. Calorias: 100 gramas da fruta
fornecem, em média, 51,5 calorias.

Diversão
Festas para festejar a
chegada da Primavera
30ª Expoflora em Holambra

Quando: até 25 de setembro (de quinta a domingo), das 9h às 19h
Como chegar: acesso pela rodovia Campinas-Mogi Mirim – SP 340 (saída 140); a 70
km de Jundiaí
Atrações: exposição de arranjos florais, venda de flores ornamentais, tradicional chuva
de pétalas, danças típicas e shows
Comida típica: pannekoeken (fritada de ovos em formato de pizza, com queijo gouda),
tortas e waffles
Informações: www.expoflora.com.br

31ª Festa das Flores e Morangos em Atibaia

Quando: até 25 de setembro (de sexta a domingo), das 9h às 18h
Como chegar: acesso pela rodovia dom Pedro I; fica na Av. Horácio Netto, 1030, Vila
Loanda
Atrações: exposição e venda de plantas, flores e morangos; dança típica japonesa Bom
Odori, apresentação de grupos folclóricos de diversos países e shows
Comida típica: yakissoba, tempurá, sushi, sashimi e missoshiru, além de doces típicos
Informações: www.festadasfloresdeatibaia.com.br
14
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Leite:

Nutrição

maior fonte de cálcio!
O leite é o primeiro e o principal alimento
que as pessoas ingerem durante os
primeiros meses de vida.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O
ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E
ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS
DE VIDA OU MAIS.
O leite de vaca é a maior fonte de cálcio, fundamental para a formação dos ossos e dentes. Apresenta quantidades consideráveis de magnésio,
importante para a fixação do cálcio nos ossos e também ajuda no bom funcionamento do coração e do
sistema imunológico. O leite também possui considerável quantidade de potássio, importantíssimo para
as contrações musculares.
A partir do leite é produzida a manteiga, inúmeros
tipos de queijo, iogurte, creme de leite, entre outros
derivados do leite.
Um copo de leite (200 ml) tem 56 calorias, 143
mg de cálcio, 182 mg de potássio, entre outros minerais. Acompanhe, a seguir, as variedades do leite
de vaca.

• Integral: possui, no mínimo, 3% de gordura.
• Semi desnatado: apresenta diminuição no

teor de gordura (de 0,6% a 2,9%). É indicado para
pessoas que querem ingerir menos gordura.
• Desnatado: possui, no máximo, 0,5 % de gordura. Indicado para pessoas que precisam consumir
muito menos gordura, sem deixar de ingerir a mesma
quantidade de cálcio e proteínas dos outros leites.
• Leite enriquecido com cálcio: fornece uma
quantidade maior de cálcio. Indicado para as pessoas
carentes de cálcio, como as mulheres com risco de
osteoporose e os atletas.
• Leite enriquecido com ferro: como o leite praticamente não contém ferro, a adição deste nutriente
torna o leite uma ótima opção para as pessoas que
não conseguem ingerir, em quantidade suficiente, alimentos que são fonte de ferro. Ideal para indivíduos
com anemia ou predisposição para este problema de
saúde.
• Leite enriquecido com fibras: indicado para
pessoas que querem aumentar a quantidade diária
de fibras ingeridas, para melhorar o funcionamento do sistema digestivo. A adição de fibras solúveis
contribui para o equilíbrio da flora intestinal, quando

associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida
saudáveis.
• Leite enriquecido com vitaminas: pode ser utilizado em dietas que necessitam de uma quantidade
maior de vitaminas. O mercado possui uma versão
de leite desnatado com a adição de vitaminas A e D,
que auxiliam na absorção do cálcio pelo organismo.
• Leite com baixo teor de lactose: produzido
para pessoas com intolerância à lactose. A vantagem
é que este produto mantém os mesmos nutrientes
encontrados no leite convencional.
• Leite em pó: suas propriedades nutricionais
permanecem intactas, apesar de passar por um processo do qual se tira 95% de água.
• Leite condensado: muito usado em receitas de
doces, tem alto teor de gordura e açúcar e baixo conteúdo de água. Sua textura espessa é obtida mediante concentração a vácuo em temperaturas moderadas. Encontrado na versão tradicional (com açúcar) e
também na light (com menos açúcar e gordura).
Fonte:
Associação Brasileira da Indústria de Leite Longa
Vida
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Dicas

Siga os 10 passos
na sua caminhada
Caminhar ao ar livre é um ótimo
exercício.
Quem faz caminhadas, deve tomar alguns
cuidados para obter bons resultados e não prejudicar a saúde. Acompanhe.
1Alongamentos:
antes e depois da atividade, faça alongamentos. Eles previnem dores
musculares.
2- Pisadas: o erro
mais comum que os iniciantes cometem é pisar
com o pé “chapado” no
chão. O impacto desgasta as articulações, o
que pode afetar os joelhos, tornozelos e coluna.
Para evitar esse tipo de problema, apoie progressivamente o pé no chão, colocando primeiro o calcanhar no chão, em seguida a sola do pé
e, por último, a ponta dos dedos.
3- Sem parar: não adianta parar em shopping ou na rua para ver as vitrines. A caminhada
só é benéfica se for regular e ininterrupta. Ao
iniciar a atividade, a pessoa começa a transpirar. Mas ninguém precisa suar demasiadamente. Uma transpiração suave em todo o corpo já
indica que você está no caminho certo.
4- Passos: se você quer velocidade na caminhada, aumente o número de passos, nunca
o tamanho da passada. Passos muito largos forçam a movimentação dos quadris e provocam
distensão na virilha.
5- Corpo e cabeça retos: olhar onde pisa
é importante, mas o ideal é caminhar com o
tronco e a coluna retos e os quadris alinhados,
olhando para frente.
6- Evite ouvir música: apesar de relaxante,
caminhar nas ruas e parques ouvindo música
atrapalha o rendimento. Essa prática enrijece os
músculos do pescoço e prejudica a concentração. Evite levar peso. O melhor é carregar apenas as chaves em um dos bolsos.
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7- Alimentação: não saia para caminhar de
estômago vazio, porque pode causar tontura e
indisposição. Faça uma refeição leve com frutas
e alimentos de baixa caloria antes de andar. E
beba água antes, durante e depois do exercício.
8- Filtro solar e boné: sempre que for andar,
não se esqueça de passar filtro solar no rosto e
nas partes do corpo que estão expostas ao sol,
além de usar boné e óculos escuros.

9- Calçado certo: o tênis, de preferência
com solado mais alto no calcanhar, é o melhor
acessório para essa atividade. Não se esqueça
das meias. A combinação atrito e suor provocam frieiras e fissuras.
10- Roupa confortável: moletons, bermudas
e camisetas de algodão
são as roupas mais indicadas para uma caminhada. As sintéticas não
absorvem o calor, o que
aumenta a temperatura
corporal e pode causar
mal estar.

COOPERCICA

Reflexão

O

Sonhos não morrem,
apenas adormecem em nossa alma!

utro dia, observei uma formiga que carregava uma enorme folha. Ela era pequena,
mas a folha devia ter, no mínimo, 10 vezes o
seu tamanho. Portanto,
a formiguinha carregava
aquela folha com muito
sacrifício.
Foram muitos tropeços, mas nem por isso
a formiga desanimou
de sua missão. E eu a
acompanhei até a chegada no seu buraco.
Nesse momento, pensei
em voz alta: “Até que enfim ela terminou sua jornada”. Ilusão minha. Na
verdade, havia apenas
concluído uma etapa. A folha era maior que a
boca do buraco, o que fez com que ela deixasse a folha do lado de fora e entrasse sozinha.
Então, refleti mais uma vez: “Coitada, tanta dedicação e sofrimento pra nada”.
Porém, para meu espanto, saíram do buraco
outras formigas que partiram a folha em pequenos pedaços. Assim, elas puderam transportar
os pedacinhos para o seu habitat. Novamente,
pensei: ”Quantas vezes eu já desanimei diante
do tamanho das tarefas ou das dificuldades?
Talvez, se a formiga tivesse olhado somente

para o tamanho da folha, nem mesmo teria começado a carregá-la.”
Invejei, no bom sentido, a persistência, a
força daquela formiguinha. Imediatamente, fiz
quatro pedidos:
1- Ter a tenacidade
dela para carregar as dificuldades do dia a dia.
2- Ter a força e o
equilíbrio daquela formiga para não desanimar
diante das quedas.
3- Ter a sua inteligência e esperteza para dividir em pedaços o fardo
que, às vezes, se apresenta grande demais.
4- Ter a humildade para compartilhar com as
outras pessoas o êxito da chegada, mesmo que
o trajeto tivesse sido solitário.
Imaginei também que todo aquele sacrifício fazia sentido, pois a formiguinha tinha uma
meta, provavelmente, levar o alimento para seu
formigueiro. Este objetivo fez com que ela se
esquecesse e superasse todas as adversidades
daquela tortuosa estrada.
No final, cheguei à seguinte conclusão: “Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma
da gente”.

Culinária
Sua receita pode ser
publicada na Revista
Coopercica
Compartilhe conosco sua receita favorita - salgada ou doce -, enviando-a
para o Setor de Associados das lojas Coopercica ou para o e-mail:
atendimento@legatto.com.br. Se ela for escolhida, será publicada na
Revista Coopercica. PARTICIPE!!!!!!
COOPERCICA
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Doce de Leite

Panquecas Integrais de Frutas

Ingredientes

Ingredientes

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo de preparo
Junte em uma panela o leite e o açúcar e leve ao fogo baixo,
mexendo sempre, até o açúcar dissolver, por aproximadamente 10 minutos. Cozinhe, mexendo sempre para o leite
não ferver, por mais 1 hora ou até engrossar e adquirir uma
cor de caramelo claro. Se necessário, deixe por mais tempo
para atingir o ponto certo. Quando o doce estiver com a cor
de caramelo, retire a panela do fogo e deixe esfriar. Transfira para um pote de vidro esterilizado e guarde na geladeira
por, no máximo, 10 dias.
Dica: Como esterilizar potes de vidro
Coloque água para ferver numa panela grande. Coloque o
vidro e sua tampa na panela e deixe ferver por no mínimo 15
minutos. Mantenha-os totalmente imersos na água o tempo
todo. Para retirar o vidro e a tampa, utilize uma pinça de cozinha e deixe-os escorrer sobre um pano de prato limpo.
Aguarde esfriarem totalmente.

•

2 colheres (sopa) de óleo
1 1/2 xícara (chá) de leite de soja
2 colheres (chá) de adoçante
1 colher (sopa) de sementes de linhaça moídas
1/4 xícara (chá) de gérmen de trigo
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
1/4 xícara (chá) de aveia ou farinha de milho
2 colheres (chá) de fermento
2 colheres (chá) de canela
1 xícara (chá) de frutas picadas bem pequenas
(morangos, maçãs, bananas ou pêssegos)
1 xícara (chá) de compota de frutas de sua
preferência

Modo de preparo
Numa tigela grande misture o óleo, o leite, o adoçante e as
sementes de linhaça moídas. Em outra tigela misture bem
todos os ingredientes secos: o gérmen de trigo, a farinha
de trigo, a outra farinha escolhida, o fermento e a canela.
Adicione os ingredientes secos à mistura do leite e mexa
levemente. Adicione as frutas picadas e misture bem.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Cubra
o fundo da frigideira com um pouco de óleo. Coloque um
pouco de massa até cobrir o fundo da frigideira e frite até a
borda inferior começar a ficar dourada. Vire do outro lado e
frite mais um pouco. Sirva com compota de frutas.

Fantasia Bávara

Shake de Leite de Soja

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 e 1/2 kg de lombo suíno
2 dentes de alho amassados
5 folhas de manjericão
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
1 pitada de canela
cheiro verde
1 fatia de presunto picadinho
1 cálice de vinho branco seco (se desejar)
4 colheres (sopa) de azeite
1 colher (café) de açúcar
4 tomates picados
2 cenouras picadas
1 aipo
1 colher (sopa) rasa de farinha de trigo
1 colher (chá) de manteiga

Modo de preparo
Tempere a carne com o alho, o manjericão, o sal, a pimenta, a canela, o cheiro verde e o presunto. Se desejar pode
colocar 1 cálice de vinho branco seco. Deixe repousar por
5 horas. Retire a carne dos temperos, aqueça o azeite, polvilhe com açúcar e deixe dourar. Junte a carne e frite até
que fique com uma bonita cor. Junte os tomates, o aipo e
as cenouras e deixe cozinhar até ficar macia. Retire a carne e reserve. Bata o molho e os legumes no liquidificador,
engrosse com 1 colher rasa de farinha de trigo e junte a
manteiga. Corte a carne em fatias e ponha sobre elas uma
colher de sopa de molho. Sirva acompanhado de cenouras
na manteiga. Serve 6 pessoas.
Receita enviada pela associada
Yolanda A. V. Ferrari

3/4 de xícara (chá) de suco de laranja gelado
1/3 de xícara (chá) de banana em rodelas
1 figo
1 colher (sopa) de semente de linhaça
2 colheres (sopa) de leite de soja em pó

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem
até ficar homogêneo e sirva.

Foto ilustrativa

4 xícaras (chá) de leite
2 xícaras (chá) de açúcar

COOPERCICA

19

