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COOPERCICA ENTREGOU DOAÇÕES DA
CAMPANHA “CRIANÇA SOLIDÁRIA”
Mais uma vez, a campanha para arrecadação
de brinquedos foi bem sucedida e as doações
foram entregues a quatro entidades filantrópicas
em Jundiaí – Associação Bem Te Vi (25 anos de
atividades assistenciais), Creche Ternura e Coragem
(45 anos), Creche Almerinda P. Chaves (34 anos) e
Centro Educacional João de Deus (27 anos) – e para
o Fundo Social de Campo Limpo Paulista.
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Caxambu
Fone: 4584-9530
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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
Cuidar de uma pessoa com
Alzheimer é um desafio!
No Brasil, estima-se em mais de 1,2 milhão de portadores de Alzheimer. No mundo, cerca de 35,5
milhões de pessoas sofrem com algum tipo de demência, sendo a Doença de Alzheimer a causa
mais frequente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Associação Internacional
de Doença de Alzheimer (ADI).
As estatísticas apontam que a mulher (59%) desenvolve mais demências do que o homem (41%),
provavelmente porque ela vive mais que o homem (em média 7 anos). Portanto, a idade seria o
principal fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer.
Cuidar de uma pessoa com Alzheimer é um desafio para qualquer família. As mudanças são
significativas e precisam ser compreendidas e incorporadas na
rotina familiar. Lidar com perdas e garantir boas condições
de saúde, higiene, alimentação e segurança requerem
acompanhamento cotidiano. Dependendo da fase da
doença, os familiares não conseguem cuidar do doente
e precisam recorrer ao serviço dos cuidadores ou de
uma instituição.

ABRAZ

A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ)
é pioneira na assistência a familiares há mais de
20 anos. Esta entidade possui um serviço de
atendimento telefônico totalmente gratuito, para
informar e orientar cuidadores e familiares sobre
a doença.
Trata-se do Fale Conosco 0800-551906,
que funciona de 2a a 6a, das 9h às 14h.
Não é possível receber ligações de
celulares. Mais informações no site
www.abraz.org.br.
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Internet
Ficar conectado mais de 3 horas
pode ser prejudicial à saúde!
Médicos consideram que permanecer conectado acima de 3 horas diárias pode transformar um hábito
em uma rotina prejudicial à saúde. O ruim é achar que só se vive em sociedade on-line (o brasileiro fica
em média 9 horas na rede, diariamente), recebendo uma quantidade enorme de informações nem sempre
verdadeiras e que chegam de todos os cantos, sem filtro.
O simples exercício de imaginar como seria viver desplugado faz bem, embora pareça impraticável e
assustador para quem se desespera quando termina a bateria, um problema ainda sem solução.
Atualmente, se resolve quase tudo via whatsapp, facebook, e-mails. Por outro lado, perdemse as relações humanas. Nada contra o uso da internet, mas no mundo virtual o ideal
é questionar as pessoas se elas gostam e aceitam este tipo de relação; caso não
aceitem, torna-se inconveniente forçar o outro a aceitar a sua adoração pela
internet.

DETOX DIGITAL
Quando a pessoa começa a ficar preocupada demais por não estar
conectada, a ficar irritada e descontrolada pela falta de internet, deve-se
repensar o uso deste recurso, pois não está mais sendo saudável, mas
causando problemas devido ao que se denomina vício digital.
Vale lembrar que a internet ajuda as pessoas a serem produtivas, mas
também bombardeia os indivíduos com estímulos inúteis que acabam se
tornando somente uma fonte contínua de tensão.

Natal
Aproveite para antecipar suas compras!
Para evitar o estresse das compras de final de ano, uma sugestão é antecipá-las. Nas lojas Coopercica,
você encontra muitas opções de presentes. Para os cooperados, descontos especiais.
Os Panetones Coopermais são preparados com fermentação natural, por isso são muito macios e gostosos.
Podem ser encontrados nos sabores Frutas (cristalizadas) e Chocolate, em embalagens de 500g e 100g. A partir
de dezembro, também serão vendidos os deliciosos panetones Trufados e de Nozes.

CESTAS
A Coopercica está comercializando uma variedade de cestas de Natal Agro – Carinho (32 itens), Felicidade
(27), Fraternidade (24), Amizade (20) e Paz (16). Todas vêm com um ingresso para o parque aquático Wet’n Wild.
Outras opções de presentes: bebidas nacionais e importadas, chocolates, frutas secas, castanhas, nozes,
pistaches, além de utilidades domésticas.
Tender, peru, chester, pernil, lombo e outras carnes também podem ser adquiridas nas lojas Coopercica.
Aproveite este mês e faça suas compras com tranquilidade!
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Psicologia
Idoso merece
carinho e atenção!

Assim como em outros países, um dos grandes desafios que o Brasil enfrenta é o expressivo aumento da
população idosa. Segundo dados do IBGE (2012), atualmente há aproximadamente uma pessoa com 60
anos ou mais, para cada duas pessoas com menos de 15 anos.
A sociedade valoriza a modernidade e se esquece de que os mais velhos têm muito a ensinar. Ao se retirar do
mercado de trabalho, acabam perdendo o contato com os indivíduos de diferentes faixas etárias.
É importante lembrar que as pessoas estão vivendo mais. Os jovens de hoje serão velhinhos também e
certamente não vão querer ser esquecidos. Portanto, coloque-se no lugar deles e acompanhe as dicas abaixo.
 Quando for conversar com um idoso, não se acanhe em se aproximar para que ele possa escutá-lo melhor.
 É desagradável notar que o ouvinte está teclando o celular, principalmente se quem fala não nasceu na era
digital. A melhor alternativa é desligar o aparelho e dar atenção exclusiva ao locutor.
 Para que não se sintam excluídos, valorize os conhecimentos dos mais experientes e proponha a ensinar
novidades em troca de histórias passadas.
 É preciso ter paciência com o idoso. Os laços verdadeiros requerem dedicação e frequência para se formar.
 A fixação pelo passado é natural para quem já viveu muito. Entretanto, é importante estimular o idoso
a encarar suas histórias com mais orgulho do que saudosismo. A nostalgia ensina lições, mas também pode
aprisionar. Afinal, o tempo não para.

QUADRO ATUAL
■ Nos últimos 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 55,6 para 73,6 anos.
■ Há mais de 26 milhões de brasileiros com mais de 60 anos.
■ Em 2055, haverá mais idosos no Brasil do que jovens de até 29 anos.
■ A cada hora, cinco denúncias de violência contra idosos são registradas no país.
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Turismo

Escolha seu roteiro para as
festas de fim de ano e férias!
Confira dois roteiros da CVC PAINEIRAS para aproveitar as festas de fim de ano e também as férias de
verão. Os cooperados têm descontos exclusivos com a CVC PAINEIRAS.

GRAMADO
Para celebrar os 30 anos do Natal Luz de Gramado, estão programadas mais de 500 apresentações – muitas
delas gratuitas -, na Vila de Natal e na Rua Coberta, até 17 de janeiro de 2016. Entre as atrações, destaca-se
a “Árvore Cantante” (uma das mais tradicionais) até apresentações de orquestras e shows de artistas gaúchos
como Kleiton & Kledir e Vitor Ramil. O espetáculo “Acendimento das Luzes” acontece diariamente, em frente ao
Palácio dos Festivais.
Os quatro principais shows foram renovados: “Eu sou Maria” – Nativitaten, no Lago Joaquina Bier; Grande
Desfile de Natal, na área do ExpoGramado; “Natal Mágico de Kronnus”, no Palácio dos Festivais, e “Natal pelo
Mundo”, no Pavilhão do ExpoGramado.
Hotéis
O Wish Serrano Resort Gramado foi eleito pela revista Veja como o melhor hotel de montanha do País e
pelo guia 4 Rodas como a melhor infraestrutura de eventos em Gramado. Conta com restaurantes especializados
em carnes, massas e foundues. Possui serviço de recreação, piscina aquecida, spa, hidromassagem, quadra de
tênis e fitness center.
O Serrano Gramado Hotel localiza-se a dois quarteirões do centro e a 20 minutos de carro de Canela.
Oferece piscinas cobertas e ao ar livre, academia, sauna, spa, restaurante, bar e acomodações climatizadas com
wi-fi gratuito.
Já o Villa Bella Hotel Conceito fica a 6 km do Aspen Mountain. Tem piscinas aquecidas, hidromassagem
e recreação. As acomodações são equipadas com calefação e wi-fi gratuito.
Outra opção é o Alpenhaus Hotel, categoria 4 estrelas e com fácil acesso às atrações da cidade. Oferece
quartos confortáveis, piscina térmica coberta, sauna, academia e wi-fi grátis.

CRUZEIROS PULLMANTUR
Os navios Sovereign e Empress são exclusividade da CVC e um dos diferenciais é o sistema “tudo incluso”,

onde todas as refeições e bebidas já estão inclusas.
O moderno Sovereign oferece spa para relaxar, piscinas e jacuzzi, além de contar com 11 opções entre
restaurantes e bares, teatro e cassino.
Há saídas programadas para festejar o Natal (em 23/12, do porto de Santos) e o Ano Novo (zarpa do porto de
Santos em 28/12, com direito a apreciar os fogos de Copacabana - RJ).
Outra opção é o navio Empress, que se destaca pela sofisticação dos seus ambientes e pela gastronomia, já
que reúne chefs especializados na culinária internacional. Conta com piscina, spa, cassino, parede de escalada,
bares e restaurantes.
Para o Natal, foi programada a saída no dia 20/12 (7 noites, partindo de Santos e passando por Itajaí, Búzios
e Ilha Grande). E, para o Reveillon, está confirmada a saída no dia 27/12 (7 noites, com direito a ver os fogos de
Copacabana). Em janeiro, as saídas dos dias 3, 17 e 24 têm destino internacional: Montevidéu e Buenos Aires.
Além dos Cruzeiros da Pullmantur, a CVC Paineiras também dispõe de Cruzeiros com outras Cias Marítimas
como MSC Cruzeiros, COSTA Cruzeiros e ROYAL Caribbean. Consulte a CVC Paineiras e aproveite as condições
exclusivas aos cooperados.
Mais informações, na loja CVC Paineiras – fone: 3395-3688.

8

COOPERCICA

Promoções
Participe da “Viagem para
um ambiente novo”
A Coopercica realiza até 31 de dezembro a
promoção “Viagem para um ambiente novo”, que
irá sortear seis cooperados com sensacionais
viagens aéreas - com direito a um acompanhante
para destinos no Brasil -, além de mobílias de um ambiente
da residência (quarto, sala ou cozinha).

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA COOPERADOS

Para participar, nas compras acima de R$ 100,00, não cumulativas, os cooperados receberão um
cupom, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção. O sorteio acontecerá no dia
02 de janeiro de 2016. Consulte regulamento e boa sorte!!!!

COOPERCICA

9

“Ano Novo com Mid Fit”
Coopercica e Avec estão realizando até o dia 30 de dezembro a promoção
“Ano Novo com Mid Fit”, que irá sortear seis TVs Smart Led 40¨ Semp Toshiba
(uma por loja). Para participar, na compra de 04 REFRESCOS EM PÓ MID OU
FIT (sabores), o cooperado deverá apresentar o cupom fiscal e retirar um cupom
de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção,
instalada nas lojas Coopercica .
O sorteio acontecerá no dia 31 de dezembro. Consulte regulamento, participe
e boa sorte!!!!!

Outubro Rosa

As colaboradoras das lojas Coopercica aderiram à campanha de conscientização sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Recreação Total” tem participação
do cooperado Robson
O cooperado Robson Mian é um dos autores do livro “Recreação Total”, que une a teoria e a prática na
descrição de atividades recreativas, estratégias consagradas e novas áreas de atuação.
A publicação reúne especialistas de oito estados brasileiros, entre eles Robson, autor dos capítulos “Recreação
em ônibus”, abordando o trabalho do recreador nesse meio de transporte, e “Recreação na atividade turística e
hoteleira”, sobre a evolução da hotelaria, planejamento e a atuação desse profissional.
Os interessados em adquirir o livro devem entrar em contato, através do e-mail robsonmian@ig.com.br.
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Imagens meramente ilustrativas.

Promoções

Ganhadores da promoção “Doce Paladar”
■ José Carlos Zomignani (loja 1)
■ Vivian Cristina Colodo (loja 2)
■ Leila Fonseca (loja 3)
■ Aparecida de Fátima V. Omizzolo (loja 4)
■ Paulo Roberto dos Santos (loja 5)
■ Fabiane Galvani (loja 6)
* Sorteio de batedeiras, realizado em 19 de outubro.

Imagens meramente ilustrativas.

Sorteios

Contemplados com a
Compra Premiada Mensal
OUTUBRO
■ Felipe José Roncati (loja 1)
■ Adenilson Ribeiro da Silva (loja 2)
■ Manoel Pardo Filho (loja 3)
■ Marcílio Massaroto Júnior (loja 4)
■ Maria José Cunha Rodrigues (loja 5)
■ Luiz Antônio de Souza (loja 6)
* Sorteio de vale-compras, realizado em 01 de outubro.

NOVEMBRO
■ Cleide da Costa e Silva Papes (loja 1)
■ Airton Barbosa do Nascimento (loja 2)
■ Andréa Carla da S. F. Matsushita (loja 3)
■ Edimar Rodrigues dos Santos (loja 4)
■ Amilton de Oliveira Melo (loja 5)
■ Airton Pereira da Cruz (loja 6)
* Sorteio de vale-compras, realizado em 01 de novembro.

Visita
SEBRAE Amazonas
conheceu a loja 3
A diretoria da Coopercica recebeu um grupo de agricultores do Amazonas, que visitou as dependências da
loja 3 (V.Rio Branco), no dia 26 de outubro. O objetivo foi apresentar esta cooperativa aos visitantes, que integram
o programa para mudança na qualidade financeira, desenvolvido pela unidade de Agronegócios do SEBRAE
(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) do Amazonas. O grupo é formado por pais e filhos, alguns
deles assentados pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).
O SEBRAE atende a esses agricultores em suas propriedades, fornecendo informações sobre agronegócios.
Atualmente, comercializam seus hortifrutis nas feiras livres e também criam aves.
Como o grupo está envolvido na fundação de uma cooperativa de produtores no Amazonas, estiveram na
Coopercica para conhecer de perto o modelo cooperativista. O Amazonas ainda não conta com uma cooperativa
de consumo.
Os visitantes foram recepcionados com um café da tarde e receberam um panetone Coopermais como brinde.

COOPERCICA

11

Curiosidades

Cachaça, produto cultural brasileiro!
Antigamente, no Brasil, os escravos para fazer melado colocavam o caldo da cana-de-açúcar em um tacho
e o levavam ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse.
Porém, um dia, cansados de tanto mexer e sem tempo para o preparo, os escravos simplesmente pararam
de mexer e o melado desandou. Então, o que fazer agora? A saída encontrada foi guardar o melado longe das
vistas do feitor.
No dia seguinte, não pensaram duas vezes e misturaram aquele que tinha azedado com um melado novo.
Depois, levaram ao fogo. Resultado: o azedo nada mais era que o álcool; aos poucos, foi evaporando e formando
no teto do engenho goteiras que pingavam constantemente.
Quando a pinga caia nas costas dos escravos, marcadas por chibatadas dos feitores, ardia muito; por isso
deram o nome de Água-ardente.
Entretanto, ao cair em seus rostos e escorrer até a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira,
ficavam alegres e com vontade de dançar. Como sempre queriam ficar alegres, repetiam o processo!*
Pinga, aguardente ou cachaça: algumas das denominações dessa bebida de alto teor de álcool (40% a 60%)
e reconhecida como bebida nacional do Brasil em decreto federal.
* História contada no Museu do Homem do Nordeste.

NÚMEROS DA CACHAÇA
■
■
■
■
■
■
■
■
■

3º destilado mais consumido no mundo;
40.000 produtores no Brasil;
4.000 marcas de cachaça no Brasil;
SP é o maior produtor industrial, já MG é o maior produtor de cachaça artesanal;
70% da produção brasileira é de cachaça industrial e 30% de alambique;
9 a 12 de junho de 2016 acontece a Expocachaça, em Belo Horizonte;
600 mil empregos diretos e indiretos;
50% das exportações é de cachaça a granel;
Estados Unidos reconheceram o produto tipicamente brasileiro, facilitando sua exportação.

* Fonte: Centro Brasileiro de Referência da Cachaça (dados de 2012).
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Fazendo a Feira

NOVEMBRO

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.

Abacaxi

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Berinjela
Cebola
Milho verde

Abacaxi Pérola
Ameixa nacional
Laranja Pêra
Manga Tommy
Melancia
Nectarina nacional
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Rubi

É uma fruta brasileira, rica em vitamina C (ajuda
no funcionamento do sistema imunológico, um
antioxidante natural) e magnésio (auxilia na
regulação da atividade muscular do coração).
Também são encontradas outras substâncias
com propriedades medicinais: a bromelina, uma
enzima que facilita a digestão, e a celulose, que
ajuda na formação do bolo fecal e estimula o
funcionamento do intestino. Para aproveitar suas
propriedades medicinais, deve-se consumir o
abacaxi in natura ou tomar o suco sem coar.
A variedade mais comum no Brasil para o
consumo doméstico é o Pérola, com sabor mais doce
e menos ácido. Mas também é encontrado o abacaxi
Havaí, com sabor mais ácido.

DICAS
Quando madura, a fruta deve ser consumida em
1 ou 2 dias, se conservada fora da geladeira. Depois
de descascado, os pedaços de abacaxi devem ser
refrigerados em vasilha fechada.
Caso ainda não esteja maduro, conserve o
abacaxi em fruteiras, em temperatura ambiente,
embrulhado em papel e longe do sol.
Com a casca, pode se preparar um delicioso chá.
Basta fervê-la em um litro de água. Depois, bata a
mistura no liquidificador, coe e adoce a gosto. A fruta
também pode ser embrulhada em papel alumínio e
assada. Para realçar o sabor doce, polvilhe canela.
CURIOSIDADES
■ A bromelina é capaz de quebrar as moléculas
de proteína de outros alimentos, especialmente das
carnes. Por isso, muitas pessoas utilizam o suco
para amaciar carnes mais duras, como o coxão duro.
Atenção: para que a carne não se desmanche, o suco
não pode permanecer mais que 10 a 15 minutos.
■ Nosso país ainda é considerado a terra do
abacaxi, sendo um dos maiores produtores da fruta
no mundo. No entanto, desde os anos 90, perdeu
os primeiros lugares da produção mundial para a
Tailândia, Filipinas e China.
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Nutrição

Atualmente, há duas dietas “queridinhas” dos
médicos: a Mediterrânea e a Dash. A primeira é a
preferida dos cardiologistas, pois inclui alimentos
naturais, gorduras do bem, como azeite de oliva,
muito salmão e vinho tinto. A segunda, a Dash
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) – focada
nos grãos, nas fibras e na eliminação quase total do
sódio - foi eleita por um painel de especialistas norteamericanos como a número 1 de 2015. Originalmente
criada para combater a hipertensão, a dieta corta sal,
doces e gorduras, principalmente as de origem animal.
Na prática, os especialistas têm sugerido um “mix” das duas, que pode ser a alternativa para reduzir
os riscos da doença de Alzheimer. Eles batizaram a dieta de Mind, por incluir alimentos que fazem
bem ao cérebro, como grandes quantidades de folhas verdes, os famosos berries (todos eles, mas
principalmente os blueberries, conhecidos no Brasil por mirtilos) e as castanhas.
Aderir a uma dessas dietas reduziu o risco de Alzheimer, mas somente a Mind apresentou benefícios
significativos de controle da doença: 35% dos pacientes tiveram seus riscos reduzidos. O estudo foi
conduzido por pesquisadores do Rush University Medical Center, de Chicago, nos Estados Unidos.
A pesquisa, que envolveu quase mil participantes, entre 58 e 98 anos, faz parte de uma investigação
clínica sobre os efeitos da alimentação na saúde do cérebro. O que os estudiosos pretendem descobrir
é qual o peso de certos nutrientes para conter o declínio cognitivo e melhorar funções como a memória
em pacientes com Alzheimer e outras formas de demência.
Há algumas correntes médicas que defendem que a doença, mais do que resultado da genética,
está associada ao estilo de vida (má alimentação, sobretudo) - o que ajudaria a explicar o aumento no
número de casos nas últimas décadas. Só nos Estados Unidos são mais de 5 milhões de pessoas com
Alzheimer, número que deve crescer a 7 milhões até 2025.
CASTANHAS E CEREAIS
A dieta Mind, que levou dois anos para ser desenvolvida,
inclui basicamente folhas verdes, vegetais, castanhas,
berries, grãos integrais, peixe, óleo de oliva e vinho. São,
no mínimo, três porções de grãos integrais, salada e um
tipo de vegetal todos os dias - com uma taça de vinho.
Os lanches entre as refeições são à base de castanhas
e cereais, além de berries (no mínimo duas vezes por
semana).
Frutas são bem vindas, embora não tenham revelado
qualquer benefício ao cérebro - exceto pelos berries. Os
pesquisadores também fizeram uma relação direta entre
folhas verdes e perda de função cognitiva. Os pacientes
que comeram de 1 a 2 porções por dia tiveram uma melhora
considerável dos níveis de declínio comparados àqueles que comeram menos verdes.
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Storytelling

Pai cria aplicativo para
se comunicar com a filha
O amor incondicional pela filha motivou o
analista de sistemas, Carlos Pereira, pai de
Clara - portadora de paralisa cerebral desde o
nascimento - a desenvolver, em 2013, o aplicativo
Livox, um sistema de comunicação alternativa
em português, para pessoas que não podem falar.
Em dezembro de 2014, esse programa foi premiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), por apresentar soluções voltadas à qualidade de vida. Dois meses depois, em fevereiro deste
ano, esse sistema ganhou mais um prêmio, desta vez da Organização das Nações Unidas (ONU)
como o desenvolvimento mais inclusivo do mundo. A premiação aconteceu nos Emirados Árabes
Unidos, que avaliou cerca de 20 mil aplicativos, de 178 países. A ocasião rendeu a Carlos e sua equipe
a possibilidade de levar a solução de Recife, onde residem, para o mundo.
“A Clara tem 7 anos e teve paralisia cerebral por erro médico. Não fala, não anda, mas tem a
inteligência normal. Ela é prisioneira do próprio corpo. Assim como minha filha, 15 milhões de
brasileiros não falam. Aí eu fui em busca de uma alternativa para me comunicar com ela. Não tinha
nada em português. Foi então que decidi fazer o melhor por ela e também pelos que sofrem com essas
limitações”, disse o criador do programa e pai de Clara.
O aplicativo Livox também pode ser usado por portadores de autismo e deficiência visual ou
auditiva. Ele reproduz em áudio textos digitados através de teclado virtual ou oferece a construção
de orações como “Eu quero…” seguido de opções como “brincar”, “almoçar”, que, por sua vez, são
sucedidos de botões com imagens e textos como “esconde-esconde” ou “macarrão”, respectivamente.
Hoje, já está disponível em 25 idiomas e funciona em tablets Android.
Depois de dar "voz" a Clara, o app já atende a 10 mil usuários, além de servir como ferramenta em
um estudo científico de cabeça e pescoço, conduzido pelo Hospital das Clínicas, em São Paulo.
“Chegam muitos relatos pra gente dos usuários. Teve o caso de um menino que foi ver o Papai
Noel e usou o Livox para pedir um presente de Natal, pela primeira vez em sua vida. A mãe chorou
muito, tirou a foto e mandou para nós. Isso não tem preço”, observou Carlos.

História
A criação do app, há 4 anos, coincidiu com a abertura de uma clínica de
fisioterapia no Recife, da qual Carlos é diretor. Para dar mais autonomia
a filha, convenceu investidores estrangeiros, contratou funcionários e
montou o espaço do zero, trazendo de navio um contêiner com duas
toneladas em aparelhos médicos. Porém, Carlos percebeu que ainda
faltava algo. “Depois que a Clara começou a fazer terapia na clínica que
abri, se desenvolveu bastante e senti que ela queria se comunicar”.
Segundo ele, antes da invenção do app era trabalhosa a comunicação.
“Se ela queria um iogurte, eu tinha que tirar uma foto, recortar e colar num
fichário. Só que ele ficou enorme, né?” O Livox resolveu o problema ao exibir um
catálogo de "falas", ditas em voz alta quando selecionadas pela menina. Hoje, o
empreendedor revela orgulhoso que a menina já usa o app para fazer trabalhos da
escola, sem os quais não seria avaliada como os outros alunos.
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Reflexão

Ser feliz é um treinamento!
Para melhorar o cérebro, você precisa estar feliz, de bem com a vida,
fazer exercícios regularmente, não exagerar em bebidas e comidas...
Ser feliz é um treinamento e você tem a vida toda para colocá-lo
em prática.
Precisa domar os seus pensamentos. Ficar atento a eles, sempre
vigilante, buscando leveza no seu modo de viver. Até mesmo
naqueles momentos em que nada conspira a seu favor.
Tem que aceitar as dificuldades, as contrariedades, enfim, tudo
que interfere negativamente na sua vida. É fundamental aprender a
remar contra a maré para conquistar o eldorado, o seu porto seguro.
Esteja convicto: os problemas são passageiros! Por isso, não
prejudique a sua saúde mental com eles. A emoção negativa causa
um mal físico. Através do pensamento, o corpo obedece ao comando
emocional.
É preciso criar em sua mente um espaço para armazenar pensamentos
negativos, mesmo que a outra parte guarde crenças positivas e que o otimismo predomine sobre o
pessimismo. As coisas ruins não precisam ser descartadas ou esquecidas completamente porque
muitas vezes são importantes para nos aperfeiçoar diante da vida e, portanto, necessitamos delas.
Por outro lado, não é necessário focar nos pensamentos negativos porque gera uma energia ruim
que contagia as emoções, desequilibrando o seu organismo.
Por exemplo, se você está deprimido, com a autoestima baixa, a primeira consequência é a
memória falhar. 90% das queixas de falta de memória ocorrem por depressão, desencanto, falta de
estímulo para viver.
Para o cérebro funcionar bem, você tem que estar motivado. Acordar de manhã e ter desejo de
fazer algo e sentir prazer nisso. As pessoas deveriam ter uma atividade ligada às artes, que tanto
estimulam o cérebro. Cante, toque um instrumento, dance, escreva um livro, faça teatro, pinte, enfim,
crie!
Um dos inimigos do cérebro é o exagero. O cérebro tem que ser bem tratado, assim como o corpo.
Um depende do outro. É muito difícil ter uma cabeça boa num corpo maltratado e vice-versa.
É extremamente importante ter fé, independente da opção religiosa. Perguntaram para o renomado
neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho se ele acreditava no “Criador” e ele respondeu: “Depois de 10
horas de cirurgia, todo aquele estresse e adrenalina se dissipam no momento em que podemos dizer
à família que o paciente está salvo. Aí os familiares olham para você e agradecem a Deus. Então, a
gente acredita que não fomos apenas nós”.

Para refletir
“Os dois maiores luxos da vida: ter saúde e estar com aqueles que mais amamos”.
“Não guarde nada à espera de uma ocasião especial porque cada dia em que se vive
já é um momento especial”.
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Culinária
F I C H A 160

Gravata à Moda Califórnia

Torta Cremosa de Abacaxi

Ingredientes

Ingredientes
•
1 abacaxi pérola grande descascado
•
5 colheres (sopa) de açúcar
•
500ml de leite
•
1 lata de leite condensado
•
1 lata de creme de leite
•
3 gemas
•
2 xícaras (chá) de açúcar
•
3 colheres (sopa) de amido de milho
•
2 pacotes de biscoito Maizena
•
100g de coco ralado

•
•

1 embalagem de Gravata Basilar
sal

Molho cremoso com limão
•
•
•
•
•
•

4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
1 cebola média picada
2 latas de creme de leite, sem soro
250ml de leite
raspas de 1 limão
sal

Recheio à moda Califórnia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
300g de frango defumado desfiado
2 tomates sem sementes picados
1 xícara (chá) de abacaxi em cubinhos
1 xícara (chá) de figo em calda em cubinhos
1 xícara (chá) de pêssego em calda em cubinhos
1 xícara (chá) de uvas-passas pretas
1 xícara (chá) de nozes picadas
sal, salsinha e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo
Recheio à moda Califórnia: em uma frigideira grande,
aqueça o azeite e refogue os dentes de alho. Acrescente o
frango defumado, tomates, acerte o sal e deixe refogar por
mais 5 minutos. Retire do fogo, junte o abacaxi, figo, pêssego, uvas-passas, salpique a salsinha e a cebolinha. Mexa
delicadamente e reserve.
Molho cremoso com limão: em uma panela média, aqueça
a manteiga ou margarina e doure a cebola. Junte o creme
de leite, o leite e mexa até envolver bem. Acerte o sal, acrescente as raspas de limão, mexa delicadamente e reserve.
Massa: em uma panela grande ferva 5 litros de água com
sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa
de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar conforme o tempo indicado na embalagem ou até que
fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa, acomode num refratário grande, regue por
cima o molho cremoso com limão e junte o recheio à moda
Califórnia. Envolva tudo com a ajuda de dois garfos grandes,
salpique por cima as nozes e sirva a seguir.

Modo de preparo
Coloque o abacaxi picado em uma panela, cubra com água
e adicione as 5 colheres de açúcar. Leve ao fogo até ferver.
Escorra e reserve a calda. No liquidificador, bata o leite, o
leite condensado, o creme de leite, as gemas e o açúcar (2
xícaras) por 3 minutos. Adicione o amido de milho, misture
bem e leve ao fogo, mexendo até ficar cremoso. Reserve.
Umedeça os biscoitos na calda reservada. Forre o fundo de
uma forma com um pouco de coco ralado. Alterne camadas
de biscoito, abacaxi, coco e creme, terminando em creme.
Leve à geladeira por 2 horas e sirva.

Cupim Divino da Dona Diva
1h10 - 4 porções

Ingredientes
•
3 colheres (sopa) de azeite
•
4 dentes de alho com casca
•
1,2kg de cupim Marfrig
•
1 xícara (chá) de cachaça
•
2 folhas de louro
•
3 ramos de alecrim
•
2 cebolas picadas
•
2 cenouras picadas
•
sal e pimenta-do-reino a gosto
•
água (o necessário)
•
batatas douradas para acompanhar
Modo de preparo
Marine a carne de um dia para o outro (ver dica). Em uma
panela de pressão aqueça o azeite, jogue os dentes de alho
e doure o cupim. Acrescente os demais ingredientes, cubra
com a água e deixe na panela por 45 minutos. Retire e coloque a carne em uma assadeira. Leve ao forno bem quente
por 20 minutos, regando pelo menos 2 vezes com o caldo
do cozimento. Sirva com as batatas douradas.
Dica: prepare a marinada de carnes com ervas aromáticas
(louro, tomilho, alecrim, manjerona, manjericão etc.), sal
fino ou grosso, vinho branco ou tinto e alho.

Imagem meramente ilustrativa. Receita MARFRIG®
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