Precisamos economizar água!
A escassez de água piora a cada dia. Jundiaí ainda
conta com uma represa de captação, mas não
garante o abastecimento completo se não houver
conscientização da população para que a água seja
usada de forma consciente. No ano passado, quando
a crise se iniciou, o primeiro mês de
2014 fechou com 97 milímetros. Este
ano, nos primeiros 20 dias de janeiro
choveu apenas 27 milímetros!
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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 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
DAEM, a “menopausa
masculina”
O Declínio Androgênico do Envelhecimento Masculino
(DAEM), popularmente conhecido como andropausa, é uma
redução gradual dos níveis da testosterona que afeta 10% a
30% dos homens, geralmente, entre 50 e 60 anos, e resulta
em uma série de sintomas parecidos com os das mulheres. Por
isso, o DAEM também é chamado da “menopausa masculina”.
Os principais sintomas são:
▪ Diminuição do desejo sexual, da qualidade e frequência das ereções, principalmente noturnas;
▪ Alterações de humor, com fadiga, depressão e irritabilidade;
▪ Distúrbios do sono;
▪ Diminuição da massa magra, volume e força muscular;
▪ Aumento da gordura visceral (localizada na região do abdômen, conhecida como “barriga de cerveja”);
▪ Alterações na pele e perda de pelos;
▪ Osteopenia (perda leve de massa óssea) e osteoporose (perda maior dessa massa), elevando o risco de
fraturas ósseas.

Tratamento
É preciso consultar um urologista uma vez por ano, quem já completou 50 anos. Esse especialista poderá
pedir alguns exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico de DAEM.
O tratamento é feito com a reposição de testosterona (hormônio masculino), que hoje está disponível em
forma de comprimido, injetável e transdérmica (adesivos aplicados à pele).
A terapia de reposição hormonal é contraindicada em caso de câncer de próstata.
Dieta rica em vitaminas, fibras e alimentos antioxidantes, como hortaliças, peixes e nozes, e a prática de
exercícios também pode ajudar no tratamento.
Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
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Internet

Sorteios
“Verão Intenso Mid Fit”:
promoção Coopercica & Avec

As compras feitas pela internet no fim de 2014 renderam
ao comércio eletrônico R$ 5,9 bilhões, o que representa
um crescimento nominal de 37% em relação ao mesmo
período do ano passado, segundo a E-bit, empresa especializada em informações do comércio eletrônico.
O número superou a expectativa inicial, que previa R$ 5,2 bilhões em vendas.

■ Maria Benedita F. P. Montrezol (loja 1)
■ Cláudio Roberto Paula da Costa (loja 2)
■ Suellen R. B. Oliva (loja 3)
■ Marcos Aparecido Pizzol (loja 4)
■ Dionísio Martins da Silva (loja 5)
■ Eduardo Moreira Geraldo (loja 6)

No total, foram feitas 15,2 milhões de encomendas, com um tíquete médio de R$ 388. Um grande incentivador
desse aumento foi o “Black Friday”, realizado em 28 de novembro passado, e que representou 20% de todo esse
faturamento.
A entrada de novos consumidores é outro fator que continua colaborando para o crescimento do e-commerce
no País. No Natal, 1,5 milhão de pessoas compraram pela primeira vez na internet. Os segmentos com maior
quantidade de pedidos foram moda e acessórios, cosméticos, perfumaria e saúde, eletrodomésticos, telefonia e
informática.
Subiram também as compras feitas por dispositivos móveis, como smartphones e tablets, segundo a E-bit. Se
em 2013 elas representaram 4,8% do faturamento total e 4,5% dos pedidos para o Natal, em 2014 passaram para
8,8% do faturamento (crescimento de 82%) e 8,8% do total de pedidos (crescimento de 96%).

*Sorteio dos contemplados com aparelhos de ar condicionado, realizado em 05 de janeiro/15.

Viagem

Ganhadores da “Compra Premiada
Mensal de Janeiro”
■ Gilber Donato Ferrer (loja 1)
■ Saint Clair José P. Leme (loja 2)
■ Milton Rafael Mazzali (loja 3)
■ Ana Maria Davini de Andrade (loja 4)
■ Vanderlei Alves Peres (loja 5)
■ Edneia Eva R. Camargo (loja 6)

Imagens meramente ilustrativas.

Vendas aumentaram
37% no fim do ano

*Sorteio de vale-compras, realizado em 01 de fevereiro.

Novo passaporte inclui campo
para autorização do menor
Os passaportes já estão sendo emitidos com uma autorização automática para que
o menor de idade possa viajar apenas com um dos pais ou até desacompanhado.
Outra novidade: a filiação do dono do documento também vai aparecer, o que
dispensará a apresentação da certidão de nascimento do passageiro menor de idade,
na hora do embarque.
A autorização impressa no passaporte substitui os documentos emitidos hoje no cartório ou no Juizado
de Menores, mas é opcional. Segundo a Polícia Federal, os pais que quiserem podem manter a autorização
tradicional a cada embarque para fora do país. E também ninguém precisa trocar o passaporte antigo se estiver
dentro da validade. Ele continua sendo aceito, normalmente.
Validade
Um decreto, publicado no Diário Oficial da União em dezembro do ano passado, aumenta de 5 para 10 anos
a validade do passaporte. Na prática, a mudança levará até um ano para ser implementada.
O novo prazo de 10 anos vale para passaportes comuns, oficiais e diplomáticos, e para as carteiras de
matrícula consular. Segundo informações da PF, o processo é demorado porque inclui mudanças materiais no
documento, como o aumento do número de folhas e de páginas.
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Datas

Datas

Blocos vão encher
de alegria as ruas
de Jundiaí!

Amizade: um
coração que habita
duas almas!

Além do tradicional desfile das escolas de
samba na Avenida Luiz Latorre (dias 14 e
15, às 19h30), os blocos prometem muita
alegria para os foliões. O Chupa que é de
Uva abriu o Carnaval de rua, divertindo
o público no sábado (dia 08). Confira
abaixo o horário e o local da folia.

Para conservar um amigo, três coisas são
necessárias: honrá-lo quando estiver presente;
valorizá-lo quando estiver ausente e assisti-lo
quando precisar.

13/02 (sexta) . REFOGADO DO SANDI . 16h
Gabinete de Leitura Ruy Barbosa – Centro
É o maior bloco e também o mais tradicional da região. Em 2014, completou 20 anos e levou
mais de 15 mil pessoas para as ruas do centro. Após o desfile, o bloco fecha sua festa com
uma grande apoteose no Bar Estrela da Ponte.

14/02 (sábado) . CARNE COM QUEIJO . 13h
Bar do Dito – Av. Samuel Martins, 222
Surgiu nas ruas da Vila Progresso, homenageando o Bar do Dito e seus bolinhos, que há 34
anos conectam o bairro com toda a cidade e constroem histórias e amizades. O maracatu
predomina, provando que nem só de marchinhas é feito o carnaval de Jundiaí.

Grande parte da vitalidade de uma amizade está
no respeito às diferenças e não apenas no desfrute
das afinidades.
Perca tempo para escolher um amigo, mas seja
mais lento ainda quando resolver julgá-lo.
A amizade é um coração que habita as duas almas.
O verdadeiro amigo é aquele que segue do seu lado,
mesmo quando você não tem nada para oferecê-lo, a não ser a sua
companhia.
A amizade é como uma lâmpada que sempre está iluminado o céu.
Não busque amigos sem defeitos porque ficará sem nenhum a vida toda.
Para os amigos, só interessa o interior.
Se você procura um amigo, ofereça doçura, poesia, sinceridade e confiança.
Há uma regra na amizade: quando a desconfiança entra pela porta, o afeto sai pela janela.
É um momento muito raro e maravilhoso quando nos damos conta de que achamos um amigo!

“Deus não criou fronteiras. Meu objetivo é a amizade com o mundo inteiro”.
Mahatma Gandhi

14/02 (sábado) . PONTE TORTA . 15h
Bar Natura – R. Silva Jardim, 158
Criado em 2011, é o primeiro bloco a homenagear um monumento da cidade, a Ponte Torta.
Embalado por marchinhas, se concentra em frente ao Bar Natura e atrai centenas de foliões.
O bloco vai até a Ponte Torta e depois retorna, quando a festa recomeça e não tem hora para
acabar.

17/02 (terça) . CONCENTRA MAS NÃO SAI . 14h
Bar Natura
Este bloco apresenta um diferencial: não arreda o pé do bar! Reúne o melhor das antigas
marchinhas e samba à tarde toda.

18/02 (quarta) . CORTEJO DO JUNDIÁ . 16h
Praça da Matriz – Centro
Em plena quarta-feira de cinzas, o Jundiá, bagre extinto e sem rio, tem seu cortejo pelas ruas
da cidade para fechar com chave de ouro as folias de Momo na cidade e as pessoas poderem
começar o ano – agora, sim - com as energias renovadas.
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“Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração.
Mesmo que o tempo e a distância digam não”.
Milton Nascimento e Fernando Brant

O poder do abraço
Já foi comprovado que as pessoas necessitam de contato físico para se sentirem bem e uma das formas mais
importantes é o abraço.
Quando as pessoas se tocam, levam vida aos sentidos e reafirmam a confiança nos seus próprios sentimentos.
Algumas vezes, não se encontram as palavras adequadas para expressar os sentimentos. Uma das maneiras
é o abraço.
Além de fazer bem, deve ser “usado” para aliviar a dor, a ansiedade e até mesmo a depressão, pois provoca
alterações fisiológicas positivas em que toca e em quem é tocado. Essa atitude carinhosa resulta em uma troca
de energia. É por isso que as forças aumentam.
O abraço estimula a vontade de viver de quem está doente, passa segurança e ajuda a dissipar o medo.
Então, você já abraçou seu amigo hoje?

14 de Fevereiro: Dia da Amizade!
COOPERCICA
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Jundiaí ganha novas
câmeras de segurança

Atendimentos
Conforme o comandante Ferraz, o Centro de Controle Operacional da GMJ atendeu em 2013 mais de 13
mil ocorrências, entre alarmes disparados pelo OCR, cadastro de veículos furtados e roubados, chamadas do
telefone 153, entre outros registros. Já em 2014 esse número saltou para 32.758 atividades, ou seja, um aumento
de 76% nos atendimentos, graças à utilização de moderna tecnologia.

Com o objetivo de reduzir a criminalidade, em junho de 2012 foi ampliado o Centro de
Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), no Complexo Fepasa, com
a instalação de novas câmeras em 40 pontos de entradas e saídas da cidade e a adoção do
OCR (Optical Character Recognition), um sistema de segurança que faz o reconhecimento ótico de
caracteres e monitora esses acessos.

Serra do Japi
A GM possui uma equipe destacada para atuar na Divisão Florestal. Para intensificar a atenção a focos
de incêndios na Serra do Japi, foi instalado um ponto de monitoramento de câmeras no 19o Grupamento de
Bombeiros.
Trata-se de uma ação integrada, na qual os Bombeiros têm acesso às imagens e podem agir com maior
rapidez e eficácia.
Além das câmeras que “vigiam” a Serra, foi instalada uma nova, do tipo Dome (com imagens em 360 graus),
que permite detectar um foco de incêndio a uma distância de até 13 quilômetros.

Coopercica investe em sistema
de monitoramento das lojas
Os furtos nos supermercados respondem por mais de 40% das perdas no varejo brasileiro e mais de
20% das perdas no comércio varejista. Uma das estratégias da Coopercica para coibir esses furtos foi
investir em tecnologia, aumentando o número de câmeras e adotando um circuito de monitoramento de
imagens através do CFTV (Circuito Fechado de Televisão), nas seis lojas. As câmeras possuem sistema
infravermelho para facilitar a visão noturna.

Com excelente captura e resolução de imagens, as câmeras OCR conseguem ler as placas e as cores dos
veículos, ajudando no monitoramento e rastreamento dos mesmos.
“O sistema de monitoramento com emprego de OCR permite atuarmos vinculados com mais nove municípios.
E, através do sistema de inteligência SENTRY, é possível trocar informações em tempo real entre as Guardas,
no combate ao crime, principalmente furto e roubo de veículos”, observou o comandante da Guarda Municipal de
Jundiaí, José Roberto Ferraz.
Funcionamento
Este serviço funciona 24 horas, ininterruptamente, em conjunto com o Centro de Operações Táticas (COT).
Segundo o GM Marques, Jundiaí conta atualmente com 186 câmeras, sendo 100 do tipo OCR, instaladas em
locais considerados mais críticos do município.
O CCO informa em tempo real as condições de trânsito (inclusive nas vias intermunicipais), a rotina diária nos
bairros e região central, ocorrências como pixações, veículos clonados, roubos (cargas, veículos, estabelecimentos
comerciais e residências), acidentes de trânsito, focos de incêndio, homicídios e suicídios.
Este sistema ajuda também na realização de flagrantes policiais. Diariamente, são detectados - através das
imagens - diversos tipos de ocorrências, que são imediatamente enviadas aos órgãos competentes, para serem
tomadas as providências necessárias. E está interligado a locais públicos, como escolas, Unidades Básicas de
Saúde (UBS), Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), semáforos, locais de travessia de pedestres, entre
outros. A transmissão das imagens desses órgãos em tempo real e também ao COT da GMJ ajuda nas ações da
Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e a Setransp (Secretaria Municipal de Transportes – Fiscalização de
Trânsito).

10

COOPERCICA

Também estão sendo implantados programas de alarmes inteligentes, que disparam um alerta para o CFTV
no momento em que houver aproximação do produto considerado de alto risco. Automaticamente, o próprio
software vai capturar essa imagem, que, em seguida, é avaliada pelo funcionário responsável pelo monitoramento
das câmeras.
Parceria
A Eletrics Tecnologia e Telecom é uma empresa parceira da
Coopercica, que atua desde 2006 na área de segurança eletrônica,
fornecendo serviços de engenharia, assessoria técnica, manutenção e
instalações de equipamentos. Também opera sistema de monitoramento e
gerenciamento de imagens, para a visualização em tempo real e backup das
ocorrências que estão sendo acompanhadas. Este procedimento resulta na
imediata identificação de uma ocorrência, agilizando os procedimentos e
uma maior eficácia nas tomadas de decisão.
Para satisfazer plenamente seus parceiros e clientes, a Eletrics conta
com uma equipe de profissionais bem treinada e com amplo conhecimento
na área de projetos e instalações. Na Central de Monitoramento, por
exemplo, os funcionários estão capacitados para gerenciar remotamente
todos os equipamentos.
Central de monitoramento da Eletrics
Os softwares utilizados possibilitam a aplicação de diversos tipos de
recursos, como a integração com sistemas de alarme e automação, leitura de placa de automóveis LPR, módulos
inteligentes com análise de vídeo, contagem de pessoas, radar de velocidade, grade e cerca virtuais. Toda essa
tecnologia permite a integração com qualquer sistema de controle de acesso, biometria, proximidade e facial.
Mais informações, pelo telefone (11) 2709-6022 ou no site www.eletrics.com.br.
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Ecoplaneta
Instituto Terra recupera
áreas degradadas
O renomado fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa Lélia há mais de 10 anos, diante de um
cenário de destruição ambiental em que se encontrava a fazenda Bulcão, na cidade mineira de
Aimorés, tomaram uma decisão: devolver à natureza uma grande área que sofreu degradação
ambiental. Mobilizaram parceiros, captaram recursos e fundaram, em abril de 1998, o Instituto
Terra, uma ONG sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento sustentável do Vale do Rio
Doce.
Em pouco mais de uma década, o sonho do casal já rendeu muitos frutos. Por conta da atuação
do Instituto Terra, mais de 7.000 hectares de áreas degradadas estão em processo de recuperação
na região e mais de 4 milhões de mudas de espécies de Mata Atlântica foram produzidas em seu
viveiro para abastecer tanto os plantios na Fazenda Bulcão quanto os projetos de restauração que
desenvolve na região.
A antiga fazenda de gado, da família de Sebastião, antes completamente degradada, hoje abriga
uma floresta rica em diversidade de espécies da flora de Mata Atlântica. A experiência comprova que
junto à recuperação do verde, nascentes voltaram a jorrar e espécies da fauna brasileira, em risco de
extinção, voltaram a ter um refúgio seguro.
“Havia 12 nascentes nessa fazenda, mas duas secaram. Quando refizemos a cobertura vegetal,
elas voltaram”, disse Adonai Lacruz, superintende do Instituto Terra. “Aquilo foi simbólico e resultou no
programa Olhos d´Água de recuperação e proteção de nascentes”, completou. Este programa ganhou
o prêmio “Melhores Práticas de 2011”, da Organização das Nações Unidas (ONU), na categoria Água,
ao ser escolhido uma das 70 melhores iniciativas em execução no mundo para a recuperação e
conservação dos recursos hídricos.

Rainforest cria projeto para
alertar o desmatamento
A ONG Rainforest Connection criou um equipamento a partir de
smartphones reciclados, que capta sons de caminhões e motosserras
utilizados por madeireiras no desmatamento ilegal das florestas.
Alimentados por placas de captação de energia solar, os celulares enviam
o sinal para líderes comunitários e outros responsáveis pela guarda das
reservas.
Esta tecnologia já foi implantada na Indonésia e em Camarões. No Brasil, o projeto será
implementado este ano na reserva indígena Alto Rio Guamá, território dos índios Tembés, no sudoeste
do Pará, numa área de 2.800 Km².
Para implantar o sistema, pesquisadores da ONG tiveram que solucionar problemas como as
sombras das copas das altas árvores, que cortavam a iluminação das placas, e a falta de sinal de
celular. Este último foi resolvido pelos próprios indígenas, que já haviam instalado antenas de médio
porte para aumentar o alcance dos celulares.
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Fazendo a Feira

Nutrição

FEVEREIRO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Alimentos
para retardar o
envelhecimento

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.

Maracujá

Na Safra

Considerado um calmante natural, o maracujá
contém passiflorina, uma substância que tem
ação sedativa, encontrada em suas folhas. A
fruta é uma boa fonte de vitamina C, que tem
propriedades antioxidantes e contribui para o
bom funcionamento do sistema de defesas do
corpo. A vitamina C também ajuda na absorção
de ferro. Aliás, o maracujá também é rico em
ferro, potássio, zinco e manganês.
Originária da bacia amazônica, essa fruta era bem
conhecida pelos índios que habitavam as regiões
banhadas pelo rio e seus afluentes. Até hoje, a sua
produção está concentrada no Brasil, Colômbia,
Equador e Peru.
Os colonizadores espanhóis e portugueses,
ao conhecerem os usos culinários e medicinais da
planta, levaram suas sementes para a Europa. Por
suas propriedades calmantes, foi bastante utilizada
na Europa e na América do Norte, como medicamento
natural.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Madura
Berinjela
Milho Verde
Pepino Conserva
Pimentão Verde

Maracujá
Melancia
Laranja Pêra
Mamão Formosa

Uma das variedades mais conhecidas é o azedo,
com casca grossa e amarela, tem muitas sementes
e, conforme amadurece, a casca enruga. É o mais
produzido no Brasil e usado para fazer sucos e
batidas. Já o doce, possui casca lisa, sabor adocicado
e quase sempre é consumido ao natural.
Como conservar e servir
Antes de amadurecer, o maracujá pode ser
guardado em local arejado e seco. Maduro, deve
ser conservado na geladeira. A sua polpa pode ser
congelada e guardada por cerca de 6 meses.
A polpa do maracujá azedo também pode ser
usada em pratos salgados. É um ótimo molho para
acompanhar peixes como o salmão ou marinar
carnes. A fruta fica ótima no preparo de geleias e
também da popular mousse de maracujá.

Curiosidades
■ Na língua tupi, maracujá significa “comida de
cuia” porque os índios costumavam cortar a casca ao
meio e usá-la como prato ou cuia.
■ No Hemisfério Norte, o maracujá é conhecido
como “fruto da paixão”, uma denominação dada pelos
colonizadores portugueses à flor do maracujá, em
alusão à Paixão de Cristo. A flor lembra uma coroa
de espinhos, como a que foi usada na crucificação, e
é roxa, a cor litúrgica da época da Quaresma.
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O estilo de vida contemporâneo tem acelerado o processo de envelhecimento do corpo e a nutrição tem
sido uma importante aliada para minimizar e até mesmo retardar esse processo.
A ingestão cotidiana de fast food, frituras, bebidas alcoólicas, por exemplo, estimula a produção excessiva dos
radicais livres que danificam as células e provocam alterações no organismo, inclusive na pele.
Por outro lado, uma alimentação balanceada impede o envelhecimento precoce através do combate aos radicais livres. E fornece nutrientes para formar cabelo, unha e pele bonitos e saudáveis.
Confira abaixo alguns alimentos e os seus respectivos antioxidantes.

Mamão (betacaroteno)

Uva (ácido elágico)

Brócolis (flavonoides)

Goiaba (vitamina)

Chá Verde (catequinas)

Curry (curcumina)

Nozes (polifenóis)

Tomate (licopeno)

Açaí (vitamina)

Abacate (glutationa)
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Reflexão

Storytelling

Sebastião viajou
mais de 100 países
para retratar histórias
Sebastião Salgado, que acaba de completar 71 anos (08/02), é
considerado um dos maiores fotógrafos do mundo. Nascido
em Aimorés (MG), já conheceu mais de 100 países para
realizar seus projetos fotográficos. Os trabalhos de maior
repercussão são Êxodos, Trabalhadores e Gênesis, um
dos seus mais recentes, visto por mais de 2 milhões de
pessoas, em diversos países.
Já recebeu inúmeros prêmios internacionais. É embaixador da Boa Vontade da UNICEF e membro honorário
da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos.
Suas fotografias são valorizadíssimas no mundo todo e chegam a custar até R$ 100 mil, o que comprova a
qualidade do seu trabalho e ao mesmo tempo o reconhecimento do público.
Sebastião retribui o seu sucesso, realizando um belíssimo trabalho ambiental e social na ONG Instituto Terra,
que fundou junto com sua esposa Lélia em 1998. Já foram recuperados milhares de hectares de áreas degradadas
e também recursos hídricos, em Minas Gerais (ver matéria na página 12). “Eu vi a natureza renascer”, ressaltou.

Trabalhos
Em mais de 40 anos de carreira, realizou três grandes obras. Êxodos começou quando Sebastião e Lélia
deixaram o Brasil na época da ditadura e viveram clandestinos em Paris. “Passei três anos sem passaporte.
Eu sei o que é ser refugiado, imigrante. A história de Êxodos era a minha história. Descobri que o centro da
produção industrial do mundo havia se deslocado da Europa e dos Estados Unidos para a China e a Índia. Isso
provocou um deslocamento populacional gigantesco. Vi tanta doença, brutalidade e morte”, disse o fotógrafo, que
documentou essa movimentação, de 1986 até 1992.
Em Trabalhadores, Sebastião levou cinco anos (94 a 99) para reunir 350 fotografias em preto-e-branco, que
retratam atividades que são sinônimo de trabalho penoso, como o drama da tradicional pesca do atum na Sicília,
a obstinação de garimpeiros e trabalhadores rurais no Brasil e famílias indianas envolvidas na construção de
barragens para irrigação.
Gênesis, lançado em 2013, levou oito anos para se concretizar. As 245 fotografias em preto e branco são o
resultado do trabalho em que documentou tribos, animais e paisagens em regiões remotas do planeta. Zâmbia,
Sibéria e a ilha de Galápagos foram alguns dos extremos percorridos por Sebastião na busca de registrar
sociedades que ainda se mantêm imunes às mudanças aceleradas da vida contemporânea.

Frases
“A luz de um fotógrafo vem com ele. É a luz da sua vida”.
“Gosto de contar histórias a partir de minhas séries. Minha vontade é narrar algo. Por isso, aprendi a cantar
enquanto vou clicando. Cantar me aproxima de um fluxo linear e constante e me ajuda a pensar em um enredo”.
“Em 2008, com 64 anos, fiz 850 km a pé no norte da Etiópia. Faria de novo. Eu estou com mais de 70 anos.
Não é um problema de idade, é um problema de cabeça. Se você tiver projetos, não importa se o trabalho que
estiver fazendo não seja tão importante como o que você fez antes. Mas importa é que você vai viver a sua
vontade, o seu projeto de vida”.
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Amigos são estradas!
Amigos são indispensáveis, transparentes, confiáveis e simples como aquela estradinha de terra
no interior, onde do alto da colina podemos avistá-la inteirinha, e sabemos onde podemos ir e onde
vamos chegar.
Alguns amigos acabaram de chegar como as estradas que só conhecemos pelo guia
e nos aventuramos sem saber muito bem aonde vai dar. É um caminho desconhecido,
mas que vale a pena trilhar.
Tem amigos que lembram estradas vicinais, aquelas que pouco usamos, mas
sabemos que quando precisarmos, elas estarão lá e poderemos passar e cortar
caminho. Mesmo distante, estão sempre em nossa memória.
Também existem amigos que infelizmente lembram aquelas estradas
maravilhosas, com pistas largas e asfalto sempre novo, mas que enganam
o motorista, pois são cheias de curvas perigosas e, quando você menos
espera, é traído pela confiança excessiva.
Outros amigos são como estradas que já desapareceram, mas que
sempre nos emocionam quando lembramos deles. É como sentir saudade
de uma paisagem, de um pedaço daquela estrada que rodamos juntos e
que deixou marcas profundas em nosso coração. Eles se foram, mas suas
almas moram em nosso coração, eternamente.
Na viagem da vida, que pode ser longa ou curta, amigos são mais do
que estradas: são placas que indicam a direção e, naqueles momentos em
que mais precisamos, são o nosso próprio chão.

Para refletir
“O caminho que eu escolhi é o do amor. Não importam as dores, as
angústias nem as decepções que vou encarar. Escolhi ser verdadeira. No
meu caminho, o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero. Por
isso, não estranhe a minha maneira de sorrir e de lhe desejar
tanto bem. Eu sou aquela pessoa que acredita no bem, que vive
no bem e que anseia o bem. É assim que eu enxergo a vida e é
assim que eu acredito que vale a pena viver”
Clarice Lispector
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Culinária
F I C H A 151

Tortinhas de Alho Marinado

Canapés de Salame ao Pesto
de Tomate Seco

Ingredientes

Ingredientes Canapés

•
•
•

•
•
•

30 unidades de mini tortinhas Arosa
1 vidro 230g de Alho Marinado SAPORI®
160g de Molho de Tomates Tradicional SAPORI®

18 fatias de pão de forma (ou torradinhas para canapés)
maionese
70 fatias finas de salame

Modo de preparo

Modo de preparo

Escorra o vidro de Alho Marinado. Coloque 1 colher de chá
de Molho Tradicional em cada mini tortinha, coloque 1 ou
1/2 dente de alho, dependendo do tamanho, e sirva em
seguida.

Corte o pão de forma sem a casca em 4 canapés redondos
ou quadrados. Coloque numa assadeira e leve ao forno 150
graus até ficarem torrados.

Tempo de preparo: 10 minutos
Rendimento: 30 unidades

Ingredientes Pesto
•
•
•
•
•
•

1 vidro de 210g de Tomates Secos SAPORI®
1 dente de alho
3 colheres (sopa) de cream cheese
3 colheres (sopa) de nozes
80g de queijo parmesão ralado
1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Bruschetta de Tomate e Crisps de Parma
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

5 fatias de pão italiano 			
1 dente de alho
50g de presunto cru				
1 vidro de 220g de Bruschetta Tomate e Manjericão
3 colheres (sopa) de azeite			
10 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado grosso

Escorra o vidro de Tomates Secos Sapori, pique-os e reserve o azeite. Bata com um mixer ou um liquidificador os ingredientes a seguir, acrescentando-os aos poucos até ficar um
patê: tomates secos, alho, Cream Cheese, pimenta, nozes,
queijo ralado e um pouco do azeite reservado. Monte os canapés: passe uma fina camada de maionese na torrada, coloque uma fatia de salame e coloque o pesto sobre o salame
utilizando um bico para decorar. Sirva em seguida.
Dica: você pode utilizar o pesto de tomate seco como patê
com vários tipos de pão fresco, em canapés, sanduíches e
massas ou enriquecer peixes e frango cozidos.
Tempo de preparo: 1 hora
Rendimento: aproximadamente 70 canapés

Modo de preparo
Coloque as fatias de presunto espalhadas numa assadeira
e leve ao forno 120 graus até ficar crocante e reserve.
Coloque as fatias de pão italiano numa assadeira com um
fio de azeite em cada uma e leve ao forno 180 graus. Deixe
até que fiquem levemente tostadas de um lado, por volta
de 5 minutos. Corte ao meio o dente de alho e esfregue
do lado tostado das fatias de pão. Coloque uma camada
de molho sobre o pão, cubra com queijo ralado. Volte ao
forno para gratinar. Retire do forno e salpique com os
crisps de Parma esmigalhados com as mãos. Coloque as
“bruschettas” sobre uma tábua e, com uma faca afiada,
corte em 4, 6 ou 8 pedaços, conforme o tamanho das fatias.
Sirva imediatamente.
Dica: as “bruschettas” não podem ser preparadas com
antecedência para que o pão não fique muito amolecido.
Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 60 unidades
Receitas Sapori®.
Imagem meramente ilustrativa.

COOPERCICA

19

