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COOPERCICA

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

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 23h; sab: 7h às 23h 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

Cuide bem dos seus rins!
Você sabia que é possível viver com apenas 20% da sua função renal? É por isso que um
declínio gradual dos rins pode passar despercebido. Conheça atitudes para proteger os rins.
√ Consumir álcool e refrigerante com moderação: as toxinas do álcool danificam o fígado. Uma
forma de se evitar a insuficiência renal é beber álcool com moderação. O mesmo cuidado vale para
os refrigerantes.
√ Não fumar: não é surpresa que o fumo tem sido associado ao estreitamento e endurecimento dos
vasos sanguíneos, o que atrapalha o fornecimento de sangue a todos os órgãos do corpo, incluindo
os rins.
√ Beber água: é importantíssimo para os rins a hidratação. Se o organismo estiver desidratado,
haverá um acúmulo de toxinas no sangue. Se a cor da sua urina estiver escura, pode ser um sinal de
que você está precisando tomar mais água.
√ Fazer exercícios: outra maneira de proteger os rins é fazer algum exercício. Um estudo publicado
no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia revelou que mulheres na pós-menopausa que se
exercitam possuem menos chances (31%) de ter pedras nos rins.
√ Dormir bem: uma boa noite de sono faz bem aos rins. Segundo o dr. Michael Sole, cardiologista
e professor de Medicina e Fisiologia da Universidade de Toronto, os tecidos renais se renovam durante
o sono.
√ Esvaziar a bexiga com frequência: deve-se evitar “segurar” por muito tempo, pois esse
comportamento poderá aumentar a pressão da urina em seus rins e provocar com o tempo insuficiência
renal ou incontinência urinária.
√ Consumir sal com moderação: o sódio é um nutriente importante, mas se consumido em
demasia pode aumentar a pressão arterial e pressionar o funcionamento dos rins.
√ Não abusar de analgésicos: eles ajudam, mas todo medicamento tem efeito colateral e pode
comprometer as funções renais ou hepáticas. Por isso, só faça uso quando realmente precisar.
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Carreiras

Programa Sim
Confira os colaboradores
premiados em janeiro
A Coopercica implantou o Programa Sim (Sugestões e Inovações para Melhorias), que premia os
colaboradores que contribuíram com as melhores ideias, de acordo com o tema proposto. Em janeiro, o
assunto em pauta foi “Redução de consumo de energia”.
Este programa, para motivar os colaboradores e agregar valores à Coopercica, terá duração de 12 meses (até
dezembro) e os contemplados com as melhores sugestões serão divulgados na Revista Coopercica. Participam
funcionários das lojas e também da área Administrativa.
Acompanhe a seguir os selecionados em janeiro e seus respectivos prêmios.

Como agir na dinâmica de grupo
Qualquer tipo de avaliação causa desconforto nas pessoas. Imagine então quando se está concorrendo a
uma vaga de emprego! É isso o que normalmente acontece numa dinâmica de grupo, já que se trata de um
processo de contratação baseado na observação de comportamentos. O que mais deixa os candidatos
nervosos é a falta de conhecimento sobre a empresa. A insegurança, o nervosismo e a ansiedade podem
interferir no resultado. Por isso é preciso se preparar para a entrevista coletiva.
O primeiro passo é pesquisar sobre a companhia, pois o conhecimento ajudará o candidato a fazer colocações
mais pertinentes sobre ela e sua área de atuação. Isso também irá contribuir para se ter maior clareza sobre os
requisitos da vaga. Também convém ao profissional fazer uma autoavaliação. A ideia é se conhecer melhor e
saber quais são seus pontos fortes e fracos.

PROCESSO
O primeiro desafio na dinâmica é o momento das
apresentações. Embora seja ideal para o candidato
expor suas atividades, muitos caem no equívoco
de se enaltecer demais, fugindo à realidade. Dizer
sempre a verdade é a dica dos especialistas. Se o
candidato estiver mentindo, corre o risco de ter sua
apresentação “cortada” pelo avaliador, caso este
desconfie. A pessoa também fica com a imagem
prejudicada, o que a impede de ser chamada para
concorrer a outras vagas naquela empresa. Portanto,
o profissional deve ser sincero e honesto, já que
esse comportamento demonstra ética e facilita à
companhia saber se o seu perfil realmente se encaixa
na função em que está concorrendo.
Outra etapa do processo consiste no avaliador
fazer algumas perguntas e iniciar uma troca de
opiniões entre todos os candidatos. Nessa fase, a
capacidade de dialogar entra em jogo e sempre é
valorizada pelas empresas. Mas deve ser usada com
sabedoria, pois pessoas extrovertidas, muitas vezes,
tendem a não saber ouvir. Portanto, quem tem essa
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característica, precisa se policiar para não “passar do
ponto”.
Uma recomendação adicional é o candidato não
parecer autoritário na hora de expressar as suas
opiniões. Para isso, deve aguardar que seja dada a
oportunidade de falar e contrapor sua opinião com
as demais. Evitar gírias é outra sugestão, pois elas
não são adequadas para a ocasião. A dinâmica não é
uma reunião de amigos, mas sim de negócios.
A forma de se vestir e de se comportar também
é analisada pelas empresas que estão contratando.
Segundo os consultores, para não errar nos trajes,
os homens podem optar por camisa, calça, sapato
ou sapatenis. Já as mulheres devem evitar minissaia
ou chinelos abertos. Quanto ao comportamento, a
empresa espera dos candidatos bom senso em suas
atitudes e polidez no trato com os colegas.
As companhias querem encontrar candidatos que
tenham originalidade, criatividade e honestidade.
Falar aquilo que pensa e se colocar no lugar do
outro também são características valorizadas pelas
empresas.

COOPERCICA

Ordem

Colaborador

Loja

Setor

Prêmio

1º Lugar

Claudiana de Paula Santos

4

Frios

Notebook Positivo

2º Lugar

Iraci L. S. Barbuena

4

Frente de Loja

Tablet Samsung

3º Lugar

William Rogério R. Alcássio

1

T.I.

Vale Passarela

Iraci e Claudiana
William
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Culinária

Turismo

Aula show Sapori foi um sucesso!
A Culinarista Ângela Rappa, da Sapori, encantou as cooperadas com as deliciosas receitas preparadas
durante a aula show, que aconteceu em 29 de janeiro passado, no auditório/cozinha experimental da loja 3
(V. Rio Branco). Confira os flashes do evento.

A importância de levar os
filhos pequenos para viajar!
As viagens ensinam valores importantes como sentido de família, ajuda
recíproca, respeito pelas diferenças e acima de tudo a se divertir juntos.
As crianças gostam de ficar com os pais, onde quer que estejam. Vale a pena
mostrar a elas que existem outras pessoas, outros hábitos, outras comidas, outras
línguas, enfim, outras culturas.
Financeiramente, não vão influenciar tanto nas despesas, pois dividem o
quarto e muitas vezes não pagam passeios. Menores de 2 anos nem pagam
avião, somente as taxas.
Em relação à comida, é fácil encontrar frutas, pão, iogurte, legumes,
macarrão, frango, carne moída...
Não se apegue à rotina: assim como você, a criança também está de
férias e é bom que ela experimente novos sabores.
Fotos e vídeos são bem vindos, pois vão registrar esses momentos
que ficarão eternizados.
A criança pode não se lembrar da viagem, mas já vai acostumando o olhar, despertando a curiosidade.
É melhor começar se aventurando a poucas horas de carro, no campo ou na praia. Depois, vale tentar destinos
aéreos de curta distância como o Sul e o Nordeste do Brasil.
Se a ideia for conhecer o exterior, o ideal é visitar Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) ou Punta del Este
(Uruguai), destinos relativamente próximos, com boa estrutura hoteleira, bons restaurantes e passeios.
Se deseja ir mais longe, planeje uma viagem noturna de avião para que as crianças acordem já no destino.
Aos poucos, as crianças vão se adaptando e conhecendo as etapas nos aeroportos e tudo se torna familiar.
No retorno para casa, não se preocupe, tudo volta à rotina. Afinal, o objetivo é mostrar que o mundo é grande
e o lar das crianças pode ser em qualquer lugar, desde que a família esteja unida!

Datas
Uma flor para cada mulher!
Jasmim representa alegria. Para a mulher f ilha.
Tulipa é esperança. Para a mulher gestante.
Rosa cor de rosa é gratidão. Para a mulher mãe.
Camélia é reconhecimento. Para a mulher avó.
Rosa champanhe é respeito e admiração. Para a mulher
mestra.
Amor-perfeito é paixão. Para a mulher romântica, sempre
Cinderela, que busca o seu príncipe.
Violeta é lealdade. Para a mulher amiga.
Palma é coragem, mas também signif ica aplauso,
agradecimento. Então, palmas, muitas palmas para todas as
mulheres!
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8 de Março:

Dia Internacional
da Mulher!
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“Sua Cozinha Merece”
Coopercica & Arroz Tio João estão realizando a promoção “Sua Cozinha
Merece”, que irá contemplar seis cooperados (um por loja) com panelas
elétricas de arroz Britânia.

Imagem meramente ilustrativa.

Promoções

Convênios
Cooperados têm descontos
no Thermas Water Park!

Para participar, ao efetuar compras acima de R$ 30,00, o cooperado deve
destacar o canhoto da promoção do seu cupom fiscal e depositá-lo na urna
instalada nas lojas Coopercica, até o dia 27 de fevereiro. O sorteio acontecerá
no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, nas seis lojas. Consulte o regulamento,
participe e boa sorte!!!

Sorteios
Contemplados com a
Compra Premiada Mensal
■ Miriam Dignázzio Ferreira (loja 1)
■ Carlos Roberto Sela Júnior (loja 2)
■ Maria de Lourdes C. Marquezin (loja 3)
■ Lourival Oliveira Lima (loja 4)
■ Elaine de Fátima Souza (loja 5)
■ Manoel Gasparino P. Júnior (loja 6)
Sorteio de vale-compras, realizado em 01 de fevereiro.

A Coopercica firmou parceria com o Thermas Water Park, um dos mais modernos e completos
empreendimentos de lazer do Estado, localizado em São Pedro, a apenas 120 km de Jundiaí. As
seis lojas já estão com postos de venda, sendo que os cooperados têm descontos diferenciados
na aquisição de ingressos.
O Thermas possui 11 piscinas, sendo três delas aquecidas, um parque aquático infantil, 10 pistas
de toboáguas e uma queda livre de aproximadamente 10 metros. Todas os espaços têm serviço de
segurança, salva-vidas, sanitários, áreas de sombra e de descanso.

ÁREAS TEMÁTICAS
O complexo aquático foi dividido em quatro áreas temáticas.
■ Infantil: com brinquedos interativos, toboágua e réplicas de animais coloridos para crianças de
até 10 anos. Conta com lanchonete e sorveteria.
■ Área do Disco: o destaque é o disco voador robotizado, com acesso às duas pistas de toboágua
em caracol, além das quatro pistas individuais de boias que garantem diversão para toda a família.
■ Parque das Águas Quentes: parece uma praia paradisíaca, com três piscinas aquecidas,
cascatas, grutas, espelhos d´água e toboágua.
■ Área do Free Fall: concentra as maiores pistas e caracóis do parque. É o espaço para quem
gosta de sentir fortes emoções.

INFRAESTRUTURA
Esse complexo aquático conta com excelente infraestrura como restaurante para 1.500 pessoas,
lanchonetes, bares, enfermaria, vestiários, sanitários espalhados por todo o parque, uma enorme
área verde, exposições temáticas, quiosques com churrasqueiras, lago, pesqueiro, mini-fazenda com
animais exóticos, trilhas ecológicas, área de camping, chalés e estacionamento gratuito para 2.000
veículos.
O Thermas fica na Rodovia SP 304 – km 189 – Fazenda Limoeiro – São Pedro (SP). Mais
informações nos postos de venda das lojas Coopercica.
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Páscoa

Comportamento
Ovos de Páscoa: deliciosos,
com bombons ou surpresas!
Os ovos de Páscoa já estão sendo colocados nas gôndolas das lojas Coopercica.
Assim, o consumidor poderá adoçar a “ressaca” do Carnaval com deliciosos
chocolates, produzidos em diferentes tamanhos e formatos. Muitos deles
vêm com brindes, para a alegria das crianças e adolescentes. Este ano, a
Páscoa é comemorada no dia 27 de março. Antecipe suas compras, para
garantir os ovos de sua preferência.
No ano passado, a Páscoa foi responsável pela produção de 19,7 mil
toneladas de chocolate, o que correspondeu a cerca de 80 milhões de ovos de
Páscoa em todo o país.

Você consegue ser Multitarefas?
Em computação, “Multitasking” ou Multitarefa
é a característica dos sistemas de repartir a
utilização do processador entre várias tarefas,
simultaneamente. Para os indivíduos, é a
capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo
tempo. Por exemplo: você pode publicar uma
foto ou um comentário nas redes sociais usando
seu smartphone enquanto faz uma refeição ou
conversa com a família em frente à TV ligada.
Fazer várias atividades ao mesmo tempo,
entretanto, não é exclusividade da Geração Y – como
são chamadas as pessoas que nasceram entre 1980
e 2000 – ou dos mais jovens.
“Nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo
desde que nascemos. Estamos treinados para isso e
o nosso cérebro responde muito bem aos estímulos
externos”, comentou o renomado pesquisador dr.
Ivan Izquierdo, coordenador do Centro de Memória
do Instituto do Cérebro da PUC-RS, que admitiu não
conseguir trabalhar sem ouvir música.

Isso pode ser visto como um ponto positivo no
mercado de trabalho, já que pessoas multitarefas
são tidas como mais proativas. Por outro lado, pode
prejudicar quando é preciso executar uma atividade
mais focada, como estudar. Enfim, tudo ao mesmo
tempo pode ser bom, mas é preciso definir as
prioridades.
MULHER TEM MAIS FACILIDADE
Parece que o homem tem mais dificuldade
em fazer tarefas simultâneas. Já a mulher tem
mais facilidade porque teve que desenvolver essa
habilidade. Há muito tempo, as mulheres executam
as tarefas domésticas e ao mesmo tempo cuidam
dos filhos. Esta é a opinião da psicopedagoga Quézia
Bombonatto.
É preciso respeitar as características pessoais
de cada indivíduo. “Habilidades se conquistam e,
quanto mais forem estimuladas, maior é a tendência
da pessoa dar conta das tarefas”, disse Quézia.

PROPRIEDADES
O consumo moderado de chocolate, sobretudo
o amargo (com mais cacau em sua composição),
reduz o cortisol, o hormônio do estresse que causa
os sintomas da ansiedade.
Além disso, melhora o humor porque
ajuda a liberar a serotonina no organismo, um
neurotransmissor responsável pela sensação de
bem estar. Esse tipo de chocolate também é rico
em flavonoides, que combatem os radicais livres,
responsáveis pelos processos inflamatórios.

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA COOPERADOS!
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HISTÓRIA
O ovo de chocolate faz parte de uma tradição milenar relacionada ao
Cristianismo. Costumava-se pintar um ovo de galinha de cores bem alegres,
pois a Páscoa é uma data festiva - em que se comemora a ressurreição de
Jesus Cristo - e o ovo, um símbolo do nascimento.
No auge da Idade Média, nobres e reis costumavam celebrar a Páscoa
presenteando os mais “queridos” com ovos feitos de ouro e cravejados de pedras
preciosas.
Até que se chegasse ao ovo de chocolate foi necessário o desenvolvimento da
culinária e, antes disso, a descoberta do continente americano. Ao entrarem em contato
com os maias e astecas, os espanhóis foram responsáveis pela divulgação desse alimento sagrado no Velho
Mundo. Somente no final do século XIX, os culinaristas franceses tiveram a ideia de fabricar os primeiros ovos de
chocolate da História, que se tornaram conhecidos em diversas partes do mundo.

COOPERCICA

MERCADO
O Brasil é o terceiro maior consumidor e produtor
do mundo em chocolates, atrás apenas dos Estados
Unidos e da Alemanha, segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

FEVEREIRO

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.

Louro

Cor, perfume, sabor e apresentação:
os 4 mandamentos da cozinha chinesa!

Na Safra

Esta especiaria é encontrada no loureiro,
uma árvore com origens no Mediterrâneo e
que pode alcançar 15m de altura. É usada
na culinária de todo o mundo por seu aroma
e sabor marcantes. O seu fruto quando
maduro tem cor negra e dá origem ao óleo
de louro, com aplicação medicinal para
aliviar enxaqueca e artrite. A dor e o inchaço
também podem ser reduzidos com o uso
deste óleo.
O louro previne doenças por apresentar
nutrientes como potássio, cálcio, fibra, fósforo,
magnésio, ácido fólico e vitaminas B6 e C.
CULINÁRIA
Pode ser usada a folha seca ou fresca. As
frescas são amargas e de aroma intenso. Além
de condimentar pratos mais picantes, o louro
pode ser fervido no leite para aromatizar cremes
e pudins.
As folhas do louro são usadas no preparo de
feijão, sopas e carnes. Mas lembre-se de tirar
as folhas antes de servir. Em geral, seja qual for
o prato, uma simples folha é suficiente.
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Nutrição

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora cabotia
Abóbora madura
Berinjela
Beterraba
Milho verde

Caqui rama forte
Laranja pêra
Maracujá
Melancia
Pêra William

O louro harmoniza muito bem com limão.
Esta combinação pode ser usada, por exemplo,
ao rechear a cavidade de um peixe para assar e
também em marinadas.
Especiarias como o louro liberam seu sabor
e aroma mais lentamente, por isso são utilizados
no início do cozimento.

CURIOSIDADES
Muitos mitos se formaram
em torno do louro no mundo
antigo dos romanos e
gregos. Uma coroa de louro
simbolizava a vitória e a glória
para os guerreiros vitoriosos
ou para os atletas dos jogos
olímpicos. Na culinária, usava-se
em linguiça, aves e peixe.
No início do Cristianismo, os mortos
eram cobertos de louro em suas sepulturas
para simbolizar a vida eterna, já que a folha
permanece verde.
Na Idade Média, o louro foi praticamente
esquecido na culinária e, mais tarde, cultivado
em vasos que podiam ser recolhidos e
protegidos do frio e da neve.

COOPERCICA

A cozinha asiática é uma denominação
genérica para agrupar a culinária dos
países da Ásia ocidental e do sudoeste
asiático. Pode ser traduzida como uma só
alma, respeito ao alimento, combinação
equilibrada de ingredientes.
De todos os cardápios da Ásia, o chinês foi
o que mais se espalhou pelo planeta. Talvez
porque lá, há mais de 4.000 anos, a comida é
um assunto que está na boca do povo desde
que o dia amanhece. Ao invés de dizer “Bom
dia”, o chinês pergunta: “Já comeu hoje?”
Técnicas como temperatura e corte
adequados ajudam a cumprir os quatro
mandamentos de um autêntico prato mandarim:
cor, perfume, sabor e boa apresentação. O
resultado é uma refeição completa: doce,
salgado, frio, quente, macio e crocante. Isso
encanta todos os sentidos.
Localizada na maior parte da Ásia Oriental, a
China é cortada por vários rios, que favorecem
o cultivo de arroz, trigo e vegetais como acelga,
repolho, brócolis, brotos de bambu e de feijão.
A soja aparece como queijo, leite, óleo, molho e
pasta. Dos três mares que banham as regiões
ao sul – Amarelo, do Sul e da China – são
tirados peixes e frutos do mar.
De Hong Kong, saíram as receitas mais
conhecidas mundo afora – inclusive a sopa
de barbatana de tubarão. Já as cidades de
Xangai e Nanquim, ganharam fama de terra
do arroz e do peixe. Sem falar que criaram o

rolinho primavera. Dominada pela paisagem
montanhosa e pelo clima ameno do sudoeste,
as terras de Sechuan presenteiam sua gente
com fartas colheitas de milho, broto de bambu
e citrinos ((laranjas, tangerinas, limões, limas e
toranjas, ricos em vitamina C).
Ao norte está Honan, província que se
orgulha de preciosidades como a Muralha da
China, construída em mais de 6.000 km para
evitar ataques mongóis no passado. Também é
ali que fica Pequim, capital do país e do macarrão
– iguaria que, segundo os historiadores, no
século XII conquistou o viajante Marco Polo e
foi parar na Itália.

YAKISSOBA
De origem chinesa, o Yakissoba ficou
popular também no Japão e no Ocidente. Há
variações que substituem o frango por carne de
vaca, lombo de porco e até camarão.
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Reflexão

Storytelling

O anúncio

O Pai da literatura infantil

C

harles Perrault foi o criador do gênero literário - o conto de
fadas - e ficou conhecido por suas inesquecíveis estórias,
como A Bela Adormecida, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, O
Gato de Botas, O Pequeno Polegar, entre outras. As estórias
eram bem contadas e traziam ensinamentos no final, a famosa
moral da história, em forma de poesia. Os contos de fada
ficaram famosos graças a Perrault, que ficou conhecido nos
quatro cantos do mundo como o Pai da literatura infantil.
Agora, o que muita gente não sabe é que este escritor francês publicou seu primeiro livro infantil
"Contos da Mamãe Gansa" em 1695, quando já tinha completado 67 anos e estava desempregado.
Nessa ocasião resolveu registrar as estórias que a sua mãe lhe contava, antes só conhecidas pelas
frequentadoras dos salões parisienses.
Contemporâneo de Jean de La Fontaine (famoso escritor de fábulas), Perrault também foi advogado
e exerceu algumas atividades como superintendente do Rei Luís XIV da França. A maioria de suas
estórias ainda hoje é adaptada e traduzida para diferentes meios de comunicação como televisão,
cinema e teatro.

Biografia
Filho de pais ricos, nasceu em Paris em 12 de janeiro de 1628. Com 23 anos, concluiu o curso de
Direito. Logo, se tornou funcionário público e trabalhou ao lado de Colbert, famoso conselheiro do rei
Luís XIV. Em 1671, entrou para a Academia Francesa de Letras. No ano seguinte, casou-se com Marie
Guichon, também da alta burguesia, com quem teve quatro filhos. Após seis anos de casamento, a sua
esposa morreu de varíola. Defendeu a literatura moderna e inovou as estórias infantis.
Perdeu o seu filho mais novo na guerra em 1700 e faleceu em 16 de maio de 1703, na sua residência
em Paris, aos 75 anos.

Frases de Perrault
“ Às vezes, o homem é sujeito a duras sentenças, mas tudo pode ser superado se
for forte o seu desejo”.
“Para conquistar os corações, para abrir os corações, mais do que trajes e
chapéus, serve uma alma pura e nobre”.
“Um sonho é um desejo que o seu coração faz”.
“Uma coisa muito sabida é que esperar não é agradável, mas quem mais se
apressa não é quem mais avança, já que para se fazer certas coisas é preciso tempo
e calma”.
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Olavo Bilac foi abordado por um comerciante na rua:
– Sr. Bilac, estou precisando vender o meu sítio. Será que poderia redigir o anúncio para o jornal?
Olavo Bilac escreveu:
"Vende-se Encantadora propriedade, onde Cantam os pássaros ao amanhecer no Extenso
arvoredo, cortada por Cristalinas e Marejantes águas de um Ribeirão. A casa é banhada pelo SOL
nascente, Oferece a sombra Tranquila das tardes, na varanda".
Meses depois, cruzou o poeta com esse homem e lhe perguntou:
– VENDEU o sítio??!!
– Nem penso mais nisso. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha!
Às vezes, não descobrimos as coisas boas que temos e vamos longe, atrás de miragens e falsos
tesouros. Valorize o que você tem:

a sua família
a pessoa que está ao seu lado
os amigos que estão perto de você
o trabalho que você conquistou
o conhecimento que adquiriu
a sua saúde
o sorriso
Enfim, tudo aquilo que o Criador nos dá diariamente para o nosso
crescimento.
Esta reflexão é para que todos nós possamos começar o
ano de forma diferente, não só planejando as coisas que
queremos. Mas agradecendo o que já conquistamos.

SEJAMOS MAIS GRATOS

Para refletir
“A gratidão é a memória do coração”
Antístenes
“Se achar que precisa voltar, volte.
Se perceber que precisa seguir, siga.
Se estiver tudo errado, comece novamente.
Se estiver tudo certo, continue.
Se sentir saudades, mate-as. Se perder
um amor, não se perca. Se achá-lo, segure-o.
Circunde-se de rosas e ame. O mais é nada!”.
Fernando Pessoa.

Como as emoções podem
enfraquecer a saúde
Irritação: enfraquece o fígado
Luto: pulmões
Preocupação: estômago
Estresse: coração e cérebro
Medo: rins

COOPERCICA
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Bolo Prestígio Molhadinho

Macarrão na Pressão

Receita Sadia®

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ovos
1/2 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de chocolate em pó
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
coco ralado a gosto

8 fatias de Presunto cozido sem capa de gordura Sadia
4 xícaras (chá) de macarrão tipo fusilli
1 xícara (chá) de creme de leite fresco
1 xícara (chá) de molho de tomates
4 xícaras (chá) de água
8 fatias de queijo mussarela Sadia cortadas em tiras
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
manjericão para decorar
sal a gosto

Calda

Modo de preparo

•
•
•

Em uma panela de pressão, coloque o macarrão, o creme
de leite, o molho de tomates, o sal e a água e misture. Tampe a panela e cozinhe por 4 minutos depois que pegar pressão. Transfira o macarrão para um refratário e acrescente
a mussarela e o presunto com o macarrão ainda quente.
Finalize com o parmesão e o manjericão. Sirva em seguida.

1 vidro de leite de coco
1 vidro de leite
3 colheres (sopa) de açúcar

Recheio
•
•
•

1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 pacote de 100g de coco ralado

Cobertura
•
•
•
•

3 colheres (sopa) de margarina
8 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de achocolatado
2 xícaras (chá) de leite

Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, o óleo e o leite, por 3 minutos,
ou até que a mistura fique esbranquiçada. Reserve. Em um
recipiente misture o açúcar, a farinha de trigo, o fermento,
o chocolate e o coco ralado a gosto. Junte à mistura do liquidificador, pouco a pouco, mexa até que a massa fique
consistente. Unte uma forma e despeje a massa. Leve ao
forno médio, preaquecido, por 30 a 40 minutos, ou até que
ao enfiar um palito ele saia limpo. Deixe esfriar, corte ao
meio e reserve.
Calda: Misture tudo e regue o bolo.
Recheio: Leve tudo ao fogo até desgrudar do fundo, mas
não deixe muito consistente. Recheie o bolo. Cubra com a
parte de cima, faça uns furos com o garfo e regue com a
calda.

Toque Especial: Se desejar, substitua o Presunto por Peito
de Peru Defumado Sadia.

Frango Recheado
Receita Ajinomoto®

Ingredientes
•
•
•
•

8 filés de peito de frango finos (1 kg)
4 fatias de mussarela
4 fatias de presunto
1 embalagem de Tempero com farinha para frango à milanesa SATIS!™(60 g)

Modo de preparo
Disponha metade dos filés em uma tábua e por cima de
cada um coloque uma fatia de presunto e uma fatia de mussarela. Cubra com os filés restantes e prenda as laterais
com palitos de dentes. Reserve. Em um prato raso, coloque
o Tempero com farinha para frango à milanesa SATIS!™ e
envolva os filés de frango recheados. Transfira para uma
assadeira grande e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 20 minutos, virando na metade do tempo, ou
até que fiquem dourados. Retire do forno e sirva em seguida.
Dica: O tempo de forno pode variar conforme a espessura
do filé de frango.

Cobertura: Leve todos os ingredientes ao fogo até engrossar. Cubra o bolo. Leve para gelar.

Imagem meramente ilustrativa.
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