“NATAL SEM FOME”:
DOAÇÕES ATÉ 24 DE DEZEMBRO!
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COOPERCICA

Conheça o homem mais feliz do mundo.

HORÁRIO ESPECIAL EM DEZEMBRO
Lojas 1, 2, 3, 4, 5 e 6

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

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Loja 5
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

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

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

Sábados e Domingos: abrem às 7h e fecham
no horário normal.
Dias 22, 23, 29 e 30: abrem às 7h e fecham no
horário normal.
Dias 24 e 31: abrem às 7h e fecham às 18h.
* Nos demais dias, as lojas funcionam no
horário normal. Confira:
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, 5 e 6- 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
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Saúde
“Sol, amigo da infância:
pele protegida para
toda a vida”
Trata-se da mais nova campanha da Sociedade
Brasileira de Dermatologia de São Paulo, para
alertar os pais da importância do uso do filtro solar
nas crianças.
A entidade iniciou esta campanha depois de
realizar um estudo, onde foi revelado que os pais de
crianças não aplicam protetor solar de forma correta
em seus filhos. Eles acreditam que o uso do produto
é necessário apenas na praia ou em dias de verão.
Ainda segundo a pesquisa, 38% dos entrevistados
acham que a proteção solar é desnecessária em dias nublados e só é considerada importante no verão.
No entanto, dermatologistas afirmam que a criança deve se proteger do sol, usando bloqueadores
solares e chapéus, por exemplo, durante o ano todo.
O ideal é que, após os seis meses de vida, a criança use um produto que tenha fator de proteção de
raios UVB de no mínimo 30 e com bloqueadores dos raios UVA, presentes mesmo em dias nublados.
Além disso, o bebê não deve ser exposto ao sol porque sua pele ainda é muito sensível, correndo risco
de queimaduras.
A falta de proteção contra a exposição ao sol pode ser um fator desencadeador de câncer de pele
na vida adulta. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) calcula que a doença representa 25% de todos
os tumores malignos diagnosticados entre os brasileiros.
O estudo dos dermatologistas ainda mostrou que mais da metade dos pais (58%) sabe que a falta
de proteção solar na infância aumenta o risco de câncer de pele. Mesmo assim, 11% não passam
protetor solar nos filhos.
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Cooperativismo

Artigo

Sescoop homenageou
presidente da Coopercica

Maria chamava de “anjos” os presos
que recebia em sua casa!

No dia 22 de outubro passado, o sr. Orlando Bueno
Marciano, presidente da Coopercica, foi homenageado
durante evento do Sescoop (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo), pela iniciativa
de inserir esta cooperativa no projeto “Jovem
Aprendiz Cooperativo”. A parceria entre o Sescoop e
a Coopercica foi firmada em abril passado, e visa a
inclusão de jovens no mercado de trabalho.

Filha de um fazendeiro, Maria Ribeiro da Silva Tavares, deixou o pai de cabelo em pé quando
decidiu gastar toda a herança de viúva para levar presos de alta periculosidade para viver em
sua casa, ao lado do filho pequeno, em Porto Alegre.

Durante o evento, aconteceram palestras com a
psicóloga e escritora de livros infanto-juvenis, Elizabeth
Monteiro, e com o professor de Criatividade e Inovação nos
cursos de pós graduação da Faap, Marcelo Sattin.

Presidiários
Atualmente, essa entidade funciona em parceria com o Estado. A maioria dos presidiários tem entre
35 e 45 anos e foi condenada por tráfico de drogas e homicídio. A taxa de fuga é considerada baixa,
em média uma por mês, principalmente porque não há grades nem celas no local.
Há 12 anos, Roberto Sotello era um dos candidatos a viver nesse patronato. “A direção não me
aceitou. Diziam que eu era muito perigoso. Mas dona Maria argumentou que a casa não era para os
santinhos e me contratou como seu motorista. Depois, assumi a função de cuidador da senhora”,
disse.
Como presente, no último verão, o ex-presidiário ofereceu a sua “mãezinha” um passeio especial.
Roberto a levou para acampar durante cinco dias na Lagoa dos Patos (RS). Mesmo em cadeira de
rodas, a idosa, de 102 anos, tomou o seu derradeiro banho de rio, pois veio a falecer no dia 21 de
setembro passado. Certamente, deixou muitos “anjos” órfãos.

Bem-estar
A hora é agora!
☺Passar filtro solar é cuidar da saúde!
Manchas, rugas, pele ressecada e câncer de pele: talvez aquele
bronzeado que sai em 15 dias não compense os efeitos nocivos do
excesso de sol na pele.
☺Viajar é preciso!
O tempo passa rápido, portanto não espere muito para realizar
aquela viagem tão sonhada.
☺Movimentar faz bem
Exercícios ajudam a manter o corpo saudável, evita
problemas de saúde e ainda lhe deixa mais disposto,
saudável e feliz. Ao se exercitar, o organismo produz
a endorfina, que melhora a memória, o humor e ainda
aumenta a disposição física.
☺Ser carinhoso
Perdas são inevitáveis. Por isso mesmo não tenha
medo de demonstrar carinho e afeto às pessoas que você
gosta.
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Maria já trabalhava como voluntária no Presídio Central, quando perdeu o marido, em 1936. Tinha
apenas 24 anos e mesmo assim conseguiu convencer a direção a dar abrigo a 36 presos.
No primeiro dia fora do presídio, antes de iniciarem o trabalho que ela conseguiu para todos em
obras da prefeitura, Maria concedeu-lhes um privilégio: poderiam visitar a família, desde que voltassem
à tarde. Nenhum deles fugiu.
À frente do seu tempo, Maria criou com recursos próprios e com a ajuda dos detentos, em 1942,
o patronato Lima Drumond, muito antes dessa instituição para cumprimento de pena em regimes
semiaberto e aberto, ser reconhecida por lei, o que só ocorreu em 1984.

COOPERCICA

História
Os detentos protegiam Maria desde a época em que ela era a única autorizada por eles a entrar
na cadeia para mediar rebeliões. Em uma ocasião, ela levou os presidiários para trabalhar na fazenda
de uma amiga, entre eles um condenado por estrangular várias mulheres. Durante a noite, ao sair do
quarto, encontrou quatro presos dormindo em frente ao seu aposento para protegê-la. O episódio foi
relatado no “Jornal do Brasil”, em 1974.

RECUPERAÇÃO

“Não existem criaturas irrecuperáveis, mas métodos inadequados”. É
assim que Maria iniciou seu trabalho de conclusão de curso de Serviço
Social pela PUC-RS. Publicada originalmente em 1948, a pesquisa
sobre o sistema carcerário foi republicada em 2013, pela Ajuris
(Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul), em um seminário
em sua homenagem.
No trabalho, Maria descreveu sua “metodologia” de tratamento
dos presos, baseada em confiança, diálogo e respeito. Maria
apontou entre as principais “causas de delinquência” os “lares
desajustados” e recomendou como tratamento preventivo
o “amparo à família, reajustamento do lar e assistência à
infância”.

COOPERCICA
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Evento

“Equilíbrio”: um projeto para
desenvolver lideranças!
Em novembro passado, foi encerrada mais uma
etapa do projeto “Equilíbrio”, cujo foco é o desenvolvimento de toda a liderança da Coopercica, e que está em andamento desde 2013.

Neste evento, a Diretoria teve a oportunidade de
concluir o nível de entendimento e desenvolvimento
de cada equipe que participou durante todo o ano de
2014 de várias atividades, dinâmicas e conceitos sobre a importância da liderança no dia a dia desta cooperativa. O alvo é buscar, através de ações assertivas, um diálogo franco, equilibrado e respeitoso com
seus subordinados, propiciando melhores resultados
em um ambiente agradável, cordial e feliz.

desenvolvimento profissional e pessoal.
Ficou claro que somente através da união de esforços é possível atingir objetivos e resultados, sendo
que a interação e integração de todos sempre farão
muita diferença.
Este trabalho foi desenvolvido e aplicado pela
empresa de consultoria CARH, especializada em
Gestão de Pessoas, através da consultora Anemeris
E. Assan, que, com muita competência e dedicação,
capacitou a Liderança da Coopercica, proporcionando efetivamente um ótimo resultado.

A Coopercica aproveita também para destacar
outra parceria, desta vez realizada com o Sescoop
(Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento humano. O Sescoop, inclusive, apoia a realização
do projeto “Equilíbrio”.

Através da participação em grupos, todos se
apresentaram e demonstraram o aprendizado que
tiveram e ainda destacaram o que isso refletiu no seu
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Natal

Natal
Promoção Coopercica:
Especial de Fim de Ano
Durante o mês de dezembro, a Coopercica estará sorteando
diariamente seis cestas de Natal Agro Fraternidade (uma por
loja), totalizando 180 contemplados. Além dos 27 itens que
compõem essa maravilhosa cesta, cada cooperado também
irá ganhar um ingresso para o parque aquático Wet’n Wild.
Para participar, nas compras acima de R$30,00, basta depositar
seu cupom fiscal na urna desta campanha. Consulte regulamento
nas lojas e boa sorte!!!!!!

Curiosidades sobre a celebração natalina
■ Na Alemanha surgiu o costume de enfeitar árvores com luzes de Natal, para representar o céu na noite do
nascimento de Jesus.
■ São Francisco de Assis foi quem montou o primeiro presépio, em 1224.
■ A tradicional canção natalina “Noite Feliz” foi composta na Áustria.
■ A Missa do Galo recebeu essa denominação, logo nas primeiras vezes em que foi rezada na Itália, porque os
galos ficavam cantando durante a celebração, realizada nas primeiras horas da madrugada.
■ A figura do carismático Papai Noel, desenhado pela primeira vez por Thomas Nast, em 1886, representa uma
forma estilizada de São Nicolau, conhecido por sua generosidade.
■ A troca de presentes representa a repetição de um gesto dos três Reis Magos, que presentearam o menino
Jesus.
■ O presépio representa o ambiente onde Jesus nasceu, em Belém.

Cesta Fraternidade
1 panettone de frutas
1 espumante branco
1 vinho tinto suave
1 queijo Polenguinho (2 unids)
1 amendoim japonês
1 azeitona verde importada
1 pacote de balas de frutas
1 biscoito aperitivo para canapés
1 biscoito recheado sabores

1 cereal coberto com chocolate
1 pacote de pão de mel
1 pacote de palitos c/ chocolate
1 arroz doce com coco (preparo)
1 flan sabores (preparo)
1 lentilha seca
1 massa salgada p/ tortas (preparo)
1 macarrão c/ vegetais tricolori
1 maionese tradicional

1 manjar de coco (preparo)
1 molho de tomate c/ manjericão
1 salgadinho aperitivo “snacks”
1 suco de uva faz 4 litros
2 torrones c/ amendoim
1 pacote de uvas passas s/ sementes
1 embalagem p/ sacola Coruja
1 sacola shopping Big Coruja
1 ingresso do Wet’n Wild

■ Na Índia, os cristãos enfeitam pés de manga e bananeiras no Natal.

Dicas para começar 2015
com o pé direito!
 À meia-noite, separe uma cédula de real da sua carteira e na primeira oportunidade, ofereça a um
necessitado. Essa é a forma de fazer a energia do dinheiro circular em sua vida.
 Cada membro da família deverá trazer três folhas de louro na noite de Ano Novo.
Durante os cumprimentos, todos devem trocar entre si as folhas e, ao final,
guardá-las na bolsa ou na carteira como forma de desejar que todas as vitórias
sejam alcançadas ao longo do ano.
 Se estiver em casa no Reveillon, abra as portas e as janelas para receber o ano
novo. Caso esteja viajando, faça o mesmo mentalmente, como se sua casa estivesse
abraçando as energias do ano que começa.
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Aproveite para presentear com Cestas Agro
Uma boa opção de presente natalino é adquirir as Cestas
Agro, nas lojas Coopercica. Além dos ótimos produtos que
acompanham as cestas, todas dão direito a 1 ou mais ingressos
para o parque aquático Wet’n Wild.
Agro Infantil: 12 itens - 1 ingresso Wet’n Wild
Paz: 17 itens - 1 ingresso Wet’n Wild
Amizade: 23 itens - 1 ingresso Wet’n Wild
Felicidade: 30 itens - 1 ingresso Wet’n Wild
Carinho: 34 itens - 1 ingresso Wet’n Wild
Amor: 35 itens - 2 ingressos Wet’n Wild
Prosperidade: 44 itens - 4 ingressos Wet’n Wild

COOPERCICA
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Promoções
Coopercica & Avec vão sortear
aparelhos de ar condicionado
Trata-se da promoção “Verão Intenso Mid Fit”, que vai sortear no dia
05 de janeiro, seis aparelhos de ar condicionado Comfee Cyclone
7500 (um por loja).

Sorteios
Ganhadores da promoção “Criança Feliz”
■ Dirce Rinco (loja 1)
■ Marly Mendes (loja 2)
■ Ademir Antônio Rigo (loja 3)
■ Marcelo Augusto M. Bertolli (loja 4)
■ Vitor Scarabelin (loja 5)
■ Manoel Ricardo de Oliveira (loja 6)
* Sorteio dos contemplados com tablets Lenox, realizado em
01 de novembro.

Imagens meramente ilustrativas.

Para participar, na compra de quatro refrescos em pó Mid ou Fit (sabores), o cooperado
deverá retirar o cupom de sorteio, que precisa ser preenchido e depositado na urna, instalada nas
lojas Coopercica. Esta promoção é válida até o dia 04 de janeiro. Consulte regulamento nas lojas e
boa sorte!!!

Contemplados do
“Mundo Encantado Fini”
Loja 1: Zélia Carneiro dos Santos e Rosemary Ap. Ambrozin Martins
Loja 2: Alberto Francs Hanni e Márcia Uliana Pivetta
Loja 3: Luiz Carlos Ferreira
Loja 4: Arabelle Barbosa Calciolari e Marli Denise da Silva Anjos
Loja 5: Daniel Santana Silva e Sandra Cristina Leão S. Bueno
Loja 6: José Carlos Zomignani e Gláucia Magalhães M. Garcia
* Ganhadores de bicicletas Track, aro 26, 18 marchas.
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Fazendo a Feira

Nutrição

DEZEMBRO

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.



Alho

Na Safra

Presente há pelo menos 5.000 anos na dieta da
humanidade, é considerado um tempero universal
e muito usado para refogar alimentos.
O alho contém substâncias capazes de
estimular o sistema imunológico e prevenir doenças
cardiovasculares.
A presença do selênio, por exemplo, tem ação
antioxidante no organismo. Já a alicina é responsável
pelo sabor forte e característico do alho e também
pelo mau hálito que surge após ingeri-lo cru.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Kabotian
Alho
Beterraba
Milho Verde

Abacaxi
Ameixa Nacional
Coco Verde
Laranja Pêra
Lichia
Manga Tommy
Melão Amarelo
Nectarina Nacional
Pêssego Nacional
Uva Itália
Uva Rubi

Como escolher, conservar e preparar
Evite as cabeças com dentes soltos, moles ou
murchos.
Para conservá-lo, guarde o alho em local fresco,
seco e arejado. Se comprar em grande quantidade,
você pode colocá-lo sem casca em vidro com óleo ou
azeite, sempre na geladeira.
Há várias formas de retirar a sua casca. Uma
delas é deixá-lo de molho em água por alguns
minutos. Rapidamente, a casca se desprenderá.
Para quem gosta de um sabor mais suave, o ideal
é usar o dente inteiro na preparação. Amassado ou
triturado, seu sabor ficará mais acentuado por causa
da liberação da alicina. Ferver o alho também suaviza
o seu sabor.

Cabeças de alho assadas com azeite e orégano
ajudam a compor uma entrada deliciosa, e podem ser
servidas com torradas.
Ao conservar as cabeças de alho em óleo ou
azeite, obtém-se um produto aromatizado, que pode
ser usado para temperar saladas e carnes.

CURIOSIDADES
▪ O alho era considerado um alimento fortificante,
ingerido pelos construtores das pirâmides para
fornecer resistência.
▪ Acredita-se que ele teria surgido na Ásia e
chegou ao Brasil com as caravelas de Cabral.
▪ Algumas tribos indígenas do Brasil têm o
costume de ingerir um dente de alho cru em jejum,
pela manhã, pois acreditam que ele dá força e
resistência.
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Ceia que não vai ao forno 

Natal é para ser festejado e não para passar o tempo todo na cozinha preparando a ceia. Acompanhe, a
seguir, dicas práticas e saborosas de entradas e pratos que não vão ao forno.
ENTRADAS
Independente do horário que será servido o jantar, você pode aproveitar as entradas, inclusive, para decorar
a sua mesa. É uma opção prática, para não ter que servir individualmente os petiscos. Cada convidado vai até o
local e se serve. Acompanhe as sugestões.
▪ Castanhas, nozes, pistaches, amêndoas, avelãs, amendoins, entre outros tira-gostos.
▪ Espetinhos de salame ou salsicha, com mussarela de búfala, tomate cereja e azeitona (além de gostosos,
enfeitam a mesa).
▪ Patês (em recipientes decorados com motivos natalinos) acompanhados de torradinhas e pães variados.
▪ Queijos (há muitas opções para todos os bolsos).
SALADAS
Você pode preparar uma salada de bacalhau desfiado (servida com cenoura e beterraba ralada, além de grão
de bico, tomate cereja e folhas de sua preferência). Ou servir um salpicão de frango defumado (ele já vem pronto). Basta misturá-lo aos demais ingredientes. Se preferir, acrescente uva passa, abacaxi e maçã verde. Esses
ingredientes dão um sabor adocicado à receita.
PRATO PRINCIPAL
É possível preparar um delicioso tender, sem precisar passar horas acompanhando o seu cozimento no forno.
Prepare-o na panela de pressão. Além de ser prático e rápido, o tender vai ficar macio e muito saboroso. Como
decoração, você pode usar pêssegos, cerejas, ameixas e até fios de ovos. Ele pode acompanhar uma farofa e
arroz branco com passas.
PANETONE, O CURINGA
Um dos símbolos desta festa, o panetone, pode ser destaque na decoração da sua
mesa – acompanhado de diferentes adereços, entre eles fitas, bolas, confeitos, frutas
secas ou da época. Ou ser transformado num “petit gateau”. Para isso, só precisará
escolher panetones (recheados com chocolate, doce de leite ou outro sabor) e servi-los
em pedaços individuais, com uma bola de sorvete de creme e cobertura (pronta) de sua
preferência. Essa sobremesa harmoniza bem com uma taça de vinho espumante.

Decoração ecológica
Uma dica para embelezar sua festa e agradar os convidados: transforme os potinhos (de papinha ou de molho) em porta-velas ou em charmosos vasinhos, para compor sua decoração natalina. Capriche nas flores ou nas
velas e no acabamento com fitas coloridas.
Os vasinhos floridos, além de enfeitarem o ambiente, podem virar lembranças natalinas e serem distribuídas
no final da festa.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Coração: o relógio do seu tempo!

O homem mais
feliz do mundo!
Quando tinha 26 anos, o francês Matthieu Ricard abandonou
a tese de doutorado em biologia molecular para
ser monge budista. Porém, não deixou de lado
completamente seu gosto pela ciência. No
início dos anos 2000, se uniu a uma equipe de
pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos
Estados Unidos, para investigar o efeito da meditação
no cérebro.
Ricard ficou três horas dentro de uma máquina de ressonância magnética e 256 sensores foram monitorando
partes do cérebro. Pesquisadores tabelaram a felicidade em uma escala de 0,3 (muito infeliz) a –0,3 (muito feliz).
O resultado superou as expectativas, pois foi de -0.45. Assim, ficou conhecido como o homem mais feliz do
mundo.
Ricard atribui esta “felicidade” à meditação. “Não se trata de sentar embaixo de uma árvore e sentir alegria
espiritual, mas de treinar a mente”, desmistificou. Segundo ele, através da concentração, uma pessoa poderá
meditar no ônibus ou mesmo no intervalo do trabalho.
Para o monge, a felicidade não é uma sensação, mas um jeito de ser. “Há momentos em que nos sentimos
felizes, mas eles não duram mais que 15 segundos, até pensarmos em outra coisa. Através da meditação é
possível prolongá-los por mais tempo ou por períodos menores, porém mais vezes ao dia”.

Dor
De acordo com o “homem mais feliz do mundo” é possível transformar a dor em desespero, ou usá-la para
progredir. “Uma estratégia é fazer coisas significativas para os outros, ao invés de focar na dor. Assim, você não
perderá o senso de direção e realização na vida. A meditação também ajuda a desenvolver uma força interna
que nos torna mais resistentes à tristeza, porque percebemos que ela é causada por fatores externos, sobre os
quais não temos controle. Isso não significa ficar indiferente. É como o mar: uma tempestade afeta a superfície
do oceano, mas suas profundezas permanecem calmas”.

Consumismo
O monge, hoje com 68 anos, comentou a existência de vários estudos que provam que o consumismo não
traz a felicidade verdadeira, pois “se o consumista tem tudo o que quer e mesmo assim não é feliz, ele não vê
significado na vida e pode ficar deprimido”.
Para ser feliz, conforme Ricard, é preciso buscar valores intrínsecos ao ser humano, não materiais. Um
estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelou 10 fatores essenciais para a
felicidade. Em primeiro lugar está a qualidade das relações humanas. “Isso não quer dizer ter muitos amigos, mas
ter pessoas com quem você possa contar”, completou.

Índia tem ministro do Yogatro do Yoga
Shripad Yesso Naik acaba de ser nomeado ministro responsável pelas medicinas e práticas tradicionais, como
o ayurveda, o yoga e a homeopatia.
Naik, de 62 anos, comentou que "o yoga adquiriu um reconhecimento mundial para aqueles que querem viver
sem estresse e escolhem uma abordagem holística da saúde”.
Narendra Modi, nacionalista hindu, eleito presidente em maio deste ano, defendeu em setembro perante a
Assembleia Geral da ONU a criação de um dia internacional dedicado ao yoga. Ele argumentou que “essa prática
permite descobrir o sentido da unidade entre o ser, o mundo e a natureza".
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Em nossa vida, há momentos em que o tempo não
pode ser contado por segundos, minutos, horas...
Sabe por quê? Há semanas que duraram anos
e, por sua vez, anos que não contaram um dia.
Há paixões eternas; amores não consumados que
deixaram marcas durantes meses e beijos roubados,
que até hoje estão esperando por um desfecho.
Há trabalhos que ocuparam décadas do nosso
tempo, mas que nossa memória insiste em contá-los
como semanas.
E há casamentos que mal preencheram os feriados da
folhinha. Há também tristezas que nos paralisaram por meses,
mas que hoje - passados os dias difíceis - mal guardamos
lembranças de horas.
Há eventos que marcaram a nossa vida para sempre e por isso a sua duração é Eterna!
O meu relógio do coração bate numa frequência diferente daquela que carrego no pulso, mostrando
outro tempo. Nele, a velhice é coisa de quem não conseguiu esticar o próprio tempo. É olhar as rugas
e não perceber a maturidade. É lamentar por aquilo que não foi feito, ao invés de se alegrar e sorrir
com as lembranças muito bem vividas.
Pense nisso e consulte sempre o relógio do seu coração. Ele mostrará o seu verdadeiro tempo.

O tempo
“A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando de vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê, passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado...
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas...
Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo...
E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.”
Mario Quintana
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F I C H A 149

Maionese de Frango Defumado

Tender ao Molho de Manga com
Espumante

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 frango defumado
1 lata de milho verde
1 lata de abacaxi em conserva
1 xícara (chá) de uvas-passas pretas sem sementes
1 xícara (chá) de salsão picado
200g de presunto picado
1 vidro pequeno de maionese
batata palha para enfeitar

Modo de preparo
Desfie o frango defumado e reserve. Em uma tigela junte o
milho verde, o abacaxi cortado em cubos, a uva-passa, o
salsão picado, o presunto picado em cubos, a maionese e
misture. Por último acrescente o frango defumado desfiado
e misture bem. Transfira para a vasilha que for servir, leve
à geladeira e deixe de um dia para o outro. No momento de
servir, coloque a batata palha para decorar.

1 tender
8 cravos-da-índia
1/2 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de vinho espumante
1 manga média picada
1 xícara (chá) de maionese

Modo de preparo
Retire o tender da embalagem, faça cortes na parte superior e espete os cravos-da-índia. Reserve. Em uma panela
de pressão, coloque o tender e regue com a água e o vinho
espumante. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por
10 minutos. Retire a panela do fogo e espere sair todo o
vapor. Abra a panela, retire o tender, fatie e reserve. Bata
no liquidificador, uma xícara (chá) do caldo do cozimento,
se necessário complete com água, e a manga até obter
uma consistência cremosa. Coloque em uma panela média,
acrescente a maionese e aqueça em fogo médio, mexendo
sempre, até obter um molho homogêneo. Espalhe sobre o
tender ou coloque em uma molheira. Sirva em seguida. Decore com frutas em calda.

Farofa de Banana

Rabanadas

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1 cebola pequena picada
2 colheres (sopa) de bacon picado
2 bananas-nanicas cortadas em rodelas
1 sachê de Tempero SAZÓN® Toque de Alho
1/2 colher (chá) de sal
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de mandioca flocada
2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

12 fatias de pão amanhecido
2 gemas
4 colheres (sopa) de açúcar
2 xícaras (chá) de leite
3 gotas de essência de baunilha
óleo para fritar
açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma frigideira funda, coloque a manteiga e leve ao
fogo alto para derreter. Junte a cebola e o bacon, e refogue
por 3 minutos, ou até dourarem. Acrescente a banana, o
Tempero SAZÓN® e o sal, e frite rapidamente até
a banana começar a murchar. Adicione
a farinha de mandioca, aos poucos,
misturando bem. Polvilhe com
cheiro-verde, retire do fogo e
sirva em seguida.

Receita Ajinomoto: Farofa de Banana.
Imagem meramente ilustrativa.

Em uma tigela, misture as gemas e o açúcar e bata até
formar um creme espesso. Acrescente aos poucos o leite,
continue batendo e adicione a baunilha. Embeba as fatias
de pão nessa mistura e deixe por alguns segundos. Friteas em óleo quente, poucas de cada vez, virando-as para
dourarem dos dois lados. Retire com uma escumadeira e
escorra em papel absorvente. Em seguida, ainda quente,
mergulhe-as numa mistura de açúcar e canela. Podem ser
servidas quente ou fria.
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