As crianças precisam
das suas doações!

04 . SAÚDE

Todas as crianças têm direitos básicos - saúde,
educação, alimentação, lazer, liberdade, habitação
e bom ambiente familiar - garantidos na Declaração
Universal dos Direitos das Crianças, na Constituição
Federal e também no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Entretanto, falta muito ainda para que
esses direitos constitucionais saiam do papel.

Cuide do seu coração!

Então, vamos ajudar as crianças necessitadas!

07 . DATAS

A Coopercica está realizando a campanha “Criança
Solidária 2016”, para arrecadação de brinquedos às
crianças carentes de Jundiaí e região. Para colaborar,
é só doar um brinquedo em bom estado, em uma das
seis lojas Coopercica, até o dia 30 de setembro. As
doações serão entregues às entidades cadastradas.

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM SETEMBRO:

Vencedores do concurso cultural interno.

08 . PROGRAMA SIM
Confira os colaboradores premiados.

12 . FAZENDO A FEIRA
Cheiro-verde, o destaque do mês.

13 . DICAS
Ervas que combinam com os pratos.

16 . STORYTELLING

Lojas Coopercica

Isaquias, a nova celebridade!

Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800
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Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028
Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
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Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Horário de funcionamento

16

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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Presidente: Orlando Bueno Marciano
Diretora Comercial: Beatriz de Melo Palacine Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro: José Apparecido Longo
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Tiragem: 10.000 exemplares
Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685
Matérias para a revista: monicajulha@gmail.com
Sugestões e Publicidade: atendimento@legatto.com.br
Eventos: eliana.barbara@coopercica.com.br
www.coopercica.com.br
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SOLIDÃO E ESTRESSE FAZEM MAL AO CORAÇÃO!

De acordo com a Sociedade
Cardiovascular Britânica, o risco de
pessoas solitárias enfartarem é 29%
mais alto e o de sofrerem um AVC
(derrame) é 32% mais elevado do que
em outros indivíduos.
American Heart Association (AHA) divulgou que
o estresse pode reduzir o fluxo sanguíneo para o
coração – especialmente nas mulheres.
As doenças cardiovasculares são uma das maiores
causas de morte no mundo, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS).

ESTRESSE
Segundo estudo da AHA, o estresse pode reduzir
o fluxo sanguíneo para o coração, principalmente
nas mulheres. Os pesquisadores americanos
descobriram que em pacientes com doença cardíaca
coronária, mulheres estressadas tinham três vezes
maior redução no fluxo sanguíneo do que os homens
estressados.
O estresse também tem sido associado a um
risco elevado de ataque cardíaco. Conforme estudo,
o estresse no trabalho pode aumentar o risco de
ataque cardíaco em 23%. Já os pesquisadores da
Universidade de Sydney, na Austrália, revelaram
que períodos de intensa raiva ou ansiedade podem
aumentar o risco de ataque cardíaco em mais de
nove vezes.
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SOLIDÃO
Os pesquisadores ingleses identificaram que
o organismo do solitário age como se estivesse em
estado contínuo de vigilância. Este comportamento
defensivo inconsciente atua nas áreas cerebrais
associadas ao estresse, aumentando a produção
de hormônios excitantes como a adrenalina e o
cortisol. Na prática, o solitário se sente irritado,
tem dificuldade de concentração, falta de sono e
preocupa-se exageradamente com situações simples
do cotidiano.
O isolamento ainda traz outro problema: a
imunidade baixa. Os genes do solitário são menos
ativos na proteção contra vírus, o que decorre de uma
vida social também menos intensa. O isolamento, no
cérebro, interfere na produção e na circulação dos
leucócitos que defendem o corpo contra os agentes
nocivos à saúde.
Por outro lado, a solidão tem seu lado positivo.
É saudável, por exemplo, quando se trata de uma
escolha pessoal, com objetivo de se afastar do grupo
para descansar ou refletir. O perigo é aquela pessoa
que dificilmente compartilha de sua vida com outro
indivíduo, seja de forma real ou virtual. Exames
de ressonância magnética comprovaram essas
afirmações.
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AMAZÔNICA: A MAIOR FLORESTA TROPICAL!

GANHADORES DO CONCURSO INTERNO "MEU PAI HERÓI"
Bruno Lima - Loja 2

Com aproximadamente 5 milhões de km2, a maior floresta tropical ocupa 60% do
território brasileiro e abrange oito países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana,
Peru, Suriname e Venezuela.
No solo e na vegetação da região há um quarto de todo o carbono global armazenado em terra firme.
Mas, segundo os cientistas, está diminuindo a capacidade da floresta para absorver o carbono por causa do
desmatamento.
O Brasil, a maior economia da América Latina, responde pela maior parte da devastação na região.
As maiores árvores – como a sumaúma e a castanheira – podem chegar a 60 metros de altura. Embora mais
quente e seca, essa camada superior fica 40m a 50m acima do solo e abriga muitos insetos e espécies de aves,
como o gavião-real e a arara-canindé.
Entre 25m e 35m do solo, a natureza se encarregou de criar um verdadeiro teto na mata, com as folhas e ramos,
que faz sombra aos estratos inferiores. Repleto de vida, animais como a preguiça-de-garganta-marrom, a cobrapapagaio e o sagui-de-coleira podem circular por essa rede de galhos e cipós.
Entre 10m a 20m do chão, fica o sub-bosque. Com uma diversidade de insetos, abriga muitas espécies que
dependem da camuflagem para sobreviver. Predadores, entre eles a onça, caçam em meio a árvores e arbustos.
O piso florestal , ainda que escuro – apenas 2% da luz solar chega ao solo -, está cheio de brotos, samambaias
e outras plantas. É um ambiente quente e úmido, com pouca ventilação. Um dos seus habitantes é a anta.

Luiz Antônio Conceição
Loja 3

José Maria da Silva - Loja 1

21 de setembro: Dia da Árvore
Júlio César F. Gomes
Loja 4

Hildebrando R. da Silva - Loja 5
Ademir Retameiro - Loja 6

Homenagem da Coopercica, contemplando um pai funcionário por loja com relógios analógicos.

CAFÉ DA MANHÃ COM OS PAIS
A Coopercica realizou nas seis lojas um café da manhã especial para comemorar o Dia dos Pais. Acompanhe
os flashes.
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PROGRAMA SIM

PROMOÇÕES

COLABORADORES PREMIADOS EM JULHO/AGOSTO

“DIA DAS CRIANÇAS: COR, SABOR E DIVERSÃO”

Confira os premiados no Programa Sugestões e Inovações para Melhorias (Sim), a fim de motivar e agregar
valores à Coopercica. O tema escolhido: Evite o desperdício.

A Coopercica & Avec estão realizando a promoção “Dia das Crianças: cor,
sabor e diversão”, até 08 de outubro.
Serão sorteados seis quadriciclos Adventure (um por loja).

1o Colocada
Prêmio: Notebook
Positivo Stilo

2o Colocado
Prêmio: Cel Samsung

Para participar, na compra de três pacotes
de produtos Fini (sabores), o Cooperado deverá
apresentar o cupom fiscal e retirar um cupom de
sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na
urna instalada nas lojas. O sorteio acontecerá no dia
09 de outubro, às 10 horas. Consulte regulamento e
participe!
Marina de O. Campos
Loja 02 . Frente de Loja

William R. R. Alcássio
Loja 01 . T.I.
Imagem meramente ilustrativa.

3o Colocada
Prêmio: Vale Passarela

3o Colocada
Prêmio: Vale Passarela

SORTEIOS

CONTEMPLADOS NA PROMOÇÃO “ESPECIAL MÊS DOS PAIS”
Guilherme dos Santos Oliveira (loja 1)
Cícero dos Santos Silva (loja 2)
Leandra R.L.Gil
Loja 04 . Drogaria

Sulamita Alves
Loja 04 . Frente de Loja

José Roberto Martinelli (loja 3)
Marcelo Donizete B. de Souza (loja 4)
Andrea Guidorrizzi M. Mendes (loja 5)
José Antônio Oliveira da Silva (loja 6)

* Sorteio de kits Furadeiras de Impacto Black &Decker, no dia 31 de agosto.

COOPERADOS SORTEADOS NA “SAN TOMÉ, O VINHO DO CORAÇÃO”
Ricardo José da Cunha (loja 1)
Marilene Corrêa da Silva (loja 2)
Ivone Segati (loja 3)
Marcos Honório da Silva (loja 4)
Dânnia C. F. Dadario (loja 5)
Denilson Aparecido dos Santos (loja 6)

* Sorteio de conjuntos para churrasco Euro Grill.
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NUTRIÇÃO

Salada no pote
garante refeição
saudável e economia!

Está fazendo o maior sucesso no país! Entre outros motivos porque
é muito nutritiva – substitui uma refeição -, prática na sua preparação e
transporte. Outra vantagem: dispensa prato. Deve ser consumida direto
do pote. Ideal para quem trabalha fora ou faz dieta e quer diminuir os gastos
com refeições fora de casa.

A salada pode ser preparada na véspera do consumo, no próprio pote, que deve ser de vidro porque ajuda a
conservar por mais tempo os ingredientes – na geladeira, até três dias. Se adicionar molho e produtos lácteos,
como queijos, é aconselhável não deixá-la mais de um dia no refrigerador.
Para garantir uma refeição balanceada, combine uma porção de cada um dos grupos alimentares: carboidratos,
proteínas e/ou leguminosas e vegetais.

COMO FAZER
Pique os ingredientes em pedaços pequenos, para facilitar na hora em que for consumir a salada.
O molho é o primeiro que deve ser colocado no pote. O vinagrete é uma boa opção, pois além de ser
pouco calórico, o azeite e o vinagre presentes no molho funcionam como antioxidantes no organismo. Outra
sugestão é o iogurte desnatado, que agrega cálcio e proteínas à salada.
A próxima etapa é colocar os legumes mais pesados, aqueles que não estragam em contato com o molho.
A cenoura e a beterraba são fontes de carboidratos e vitaminas, além de darem uma crocância ao conjunto.
O pepino hidrata e possui substâncias anticancerígenas. A cebola melhora a circulação sanguínea e
retarda o envelhecimento das veias e artérias, entre outros benefícios. Pimentões podem colorir ainda mais a
salada. E o grão de bico é uma ótima fonte de proteína, principalmente para os vegetarianos.
Para quem come carne e quer acrescentar uma proteína animal, o frango desfiado é uma alternativa que
combina com esse tipo de salada.
Agora é a vez do tomate, rico em licopeno, que fortalece o sistema imunológico. Pode ser substituído pelo
tomate cereja. Outra fruta saborosa é a manga, rica em vitamina C.
Em seguida, coloque os vegetais mais leves, como o brócolis, que é rico em proteína e ajuda a controlar o
metabolismo glicêmico, ou seja, perfeito para quem é diabético. Pode ser cozido no vapor.
Por cima, devem ser salpicadas as sementes, como quinoa, fonte de fibras, ou grãos, como o milho, que
possui carboidratos e proteínas.
Por último, vem as folhas. Alface é uma das hortaliças queridinhas dos brasileiros, pois agrega boa
quantidade de fibras e tem poucas calorias. Agora é só tampar e pronto!
Na hora de servir, vire o pote para baixo a fim de que o molho tempere todos os alimentos de forma
homogênea.
Não se esqueça: só distribua o molho quando for consumir a salada; caso contrário, deixe-o “paradinho”
no fundo do pote.
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Fazendo
a Feira
Setembro
SALSA
SALSINHA + CEBOLINHA = CHEIRO-VERDE
A mistura de dois tipos de ervas salsinha e a cebolinha - é chamada de
cheiro-verde. Além do delicioso aroma
e sabor, essa dupla faz bem à saúde por
conter substâncias antioxidantes que
ajudam a prevenir doenças como as
cardiovasculares.
Também são ricas em vitamina C, importante para
proteger o organismo de infecções, manter a saúde
de ossos, cartilagens e mucosas, além de facilitar a
absorção de ferro. Ativam as funções orgânicas, são
antibacterianas, antiinfecciosas e recomendadas
para diabéticos.
Estudos comprovaram que a salsinha pode
diminuir o mau hálito na boca causado pela ingestão
de certos alimentos, como o alho.
Para uso culinário, essas ervas são perfeitas
para qualquer ocasião, e podem ser usadas como
temperos em sopas, carnes, peixes, saladas, pratos
quentes e tortas.
Salsa ou salsinha – como é mais conhecida no
Brasil - vem sendo cultivada há mais de 2.000 anos.
Inicialmente, era utilizada pelos egípcios como erva
medicinal, para tratamento de dores de estômago e
distúrbios urinários.
No Império Romano, acreditava-se que ela podia
evitar intoxicações.
Provavelmente, foram os antigos romanos que
começaram a usá-la como tempero na alimentação.
Na Idade Média, se popularizou, especialmente no
sul da Europa, sua região nativa. Nos séculos 15 e 16,
se espalhou pelo resto do continente e atravessou o
Atlântico com os primeiros colonizadores da América.
Há dois tipos de salsa: a lisa e a crespa (mais
usada inteira, para a decoração dos pratos).
É comum encontrar a salsa lisa e a cebolinha
já picadas, o que facilita o seu consumo. Inclusive
elas podem ser congeladas na própria embalagem
plástica. Já a salsa crespa, se for congelar, deve ser
separada em ramos. Ela conservará boa parte do
sabor, mas ficará com consistência menos firme ao
ser descongelada.
A salsa e a cebolinha picadas devem ser usadas
no fim do cozimento, para manter a cor mais viva.
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ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Hortaliças
e Outros
Abóbora cabotia
Abobrinha Itália
Alface
Batata doce rosada
Brócolis
Cheiro-verde
Pepino conserva

Frutas
Ameixa importada
Laranja-pera
Melancia
Melão amarelo
Morango
Nectarina importada
Pêssego importado

DICAS

ERVAS QUE DEIXAM OS PRATOS MAIS SABOROSOS E NUTRITIVOS
As ervas, além de naturais e saudáveis, dão um toque de sabor aos pratos. A seguir, dicas de harmonização.

ALECRIM

COENTRO

ERVA-DOCE

Marinadas, carnes grelhadas
e batatas assadas

Peixes e ensopados

Saladas, pães, bolos e
biscoitos

ESTRAGÃO

HORTELÃ

LOURO

Peixes, frutos do mar e
omeletes

Receitas árabes, cordeiro e
sobremesas frescas

Marinadas e caldos em geral

MANJERICÃO

MANJERONA

ORÉGANO

Pesto, molhos à base de
tomate e queijos

Vitela, peixe e frango

Saladas, molhos e pizza

SÁLVIA

TOMILHO

Cabrito, suínos e caça

Marinadas, carnes vermelhas
e frango

COMO PLANTAR
Se você for plantar ervas em vasos ou canteiros, saiba que nem todas podem compartilhar o mesmo espaço.

Combinam
√Sálvia e alecrim

√Salsinha e cebolinha
√Manjericão e hortelã

Não combinam
˟Estragão e qualquer outra
˟Menta, hortelã e poejo

√Tomilho, orégano e sálvia
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RIO 2016

O ESPORTE SALVA VIDAS!
Acompanhe, a seguir, histórias de superação dos medalhistas olímpicos.

Thiago foi abandonado pela mãe
Thiago Braz, que levou o ouro e estabeleceu um novo
recorde no salto com vara, foi abandonado pela mãe na
infância e criado pelos avós em Marília.
Depois da superação da perda, se apaixonou pelas
alturas. E viu o seu sonho se realizar com o auxílio de
uma vara, graças ao tio Fabiano que percebeu o dom do
sobrinho e começou a treiná-lo.
O potencial ficou mais que evidente e, aos 16 anos,
conquistou prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, em
Cingapura, em 2010. No mesmo ano foi medalha de ouro
no Sul Americano juvenil.
Em 2014, casou-se com Ana Paula Oliveira - atleta
da mesma modalidade, que não conseguiu vaga na Rio
2016 – e foi treinar na Itália com o famoso Petrov.
Após sofrer uma fratura na mão esquerda, passou por
cirurgia e mais uma vez teve que se superar. Com muito
esforço, não perdeu o foco, levou o ouro e “voou” 6,03 m,
estabelecendo um novo recorde olímpico.

Robson gostava de brigar na rua!
O pugilista baiano Robson Conceição, 27 anos,
conquistou a medalha de ouro na categoria peso ligeiro (até 60kg) e entrou para a história como o primeiro brasileiro campeão olímpico no boxe.
Robson ficou conhecido na periferia de Salvador
como o garoto que gostava de brigar. A sorte estava
ao seu lado quando se apaixonou pelo boxe. De família humilde, no início, improvisava luvas com sandálias de dedo e ataduras. Aos 13 anos, foi treinar em
uma academia, mas continuou fazendo bicos como
feirante, vendedor de picolé e ajudante de pedreiro
para ajudar em casa.
Nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012, foi
eliminado logo nas primeiras lutas. Sua perseverança
deu resultado. “Nunca desistam, perdi dez lutas (no
início da carreira), apanhei muito e, se eu desistisse,
jamais seria campeão olímpico".

Diego já fez 10 cirurgias e a dor continua
Aos 30 anos, Diego Hypolito conquistou medalha de prata na ginástica de solo, e provou sua superação física e psicológica. Depois do
fracasso em Londres, em 2012, afundou em uma depressão tão aguda
que ficou internado numa clínica psiquiátrica. “A ginástica já me levou
ao fundo do poço, mas sem ela eu não seria nada”, afirmou.
Já fez dez 10 cirurgias: duas de hérnia, duas no joelho direito, três
no pé direito, uma no esquerdo e duas no ombro. Mesmo assim, continua sentindo dores. Nem dirigir ele consegue. Mas, pela ginástica,
se entrega, de corpo e alma. É obstinado pelo sucesso. Treina exaustivamente. Depois de conquistar a medalha de prata nesta olimpíada,
orgulha-se de todo o sacrifício que tem feito pela ginástica. “Sempre
fui além do limite do meu corpo”, reconheceu. Segundo o técnico Renato Araújo, ele treina mesmo machucado. “Nunca vi um atleta aguentar tanta dor”.

Rafaela tinha fama de menina má
Poucos dias antes de se consagrar campeã olímpica, a judoca Rafaela Silva, de 24 anos, ajudou o pai
a carregar sacos de areia e tijolos para a construção
de um muro, na casa da família, na periferia do Rio
de Janeiro.
Na infância, gostava de brigar e até jogou uma
pedra no carro de uma vizinha, que a chamava de favelada. Assim, ganhou fama de menina má da Cidade
de Deus, onde nasceu e foi criada.
A solução foi colocar Rafaela e a filha mais velha,
Raquel, para praticarem judô. Mais tarde, as duas foram convidadas a treinar no Instituto Reação, um projeto social desenvolvido pelo ex-judoca Flávio Canto.
As meninas viraram atletas.
O momento mais dramático, em Londres-2012,
foi a desclassificação de Rafaela por um golpe considerado ilegal. A judoca acabou sendo vítima de racismo nas redes sociais. Ao voltar para casa, entrou
em depressão.
Com apoio da família, deu a volta por cima. Evangélica, a mãe de Rafaela, dona Zenilda, conta que na
véspera da luta teve uma visão. “Deus tinha me mostrado essa vitória. Só não tinha mostrado o ouro. Mas
eu vi o pódio”, revelou.
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META DO BRASIL FOI ADIADA PARA TÓQUIO-2020
O Brasil terminou os jogos na 13a posição, conquistando 19 medalhas (sete de ouro, seis de prata e seis de
bronze), mas não conseguiu atingir a meta do comitê olímpico, que era ficar entre os 10 melhores países. Porém,
ficou na frente da Espanha (14a), Cuba (18a) e até do Canadá (20a). O Brasil terá quatro anos para investir mais no
Esporte e melhorar sua colocação nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

As medalhas de ouro foram conquistadas nas seguintes modalidades:
Atletismo (salto em vara) – Thiago Braz; Boxe – Robson Conceição; Futebol masculino; Judô – Rafaela Silva;
Vela –Martine Grael e Kahena Kunze; Vôlei masculino e Vôlei de praia – Bruno Schimidt e Alison Cerutti.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

ISAQUIAS, A NOVA CELEBRIDADE OLÍMPICA

CUIDE DAS PESSOAS QUE VOCÊ AMA!

O canoísta baiano Isaquias Queiroz,
de 22 anos, fez história na Rio 2016
ao se tornar o primeiro brasileiro
a conquistar três medalhas – duas
remando sozinho (prata e bronze) e uma
ao lado do companheiro Erlon de Souza
(prata). Essa conquista é uma esperança
de premiação para Tóquio-2020.

Fabiana era uma jovem realizada profissionalmente e
tinha uma família maravilhosa: marido exemplar, filhos
educados e pais que a amavam. Mesmo assim, nunca
estava satisfeita.

O atleta cresceu em Ubaitaba (do tupi, cidade da
canoa), no interior da Bahia, banhada pelo Rio das
Contas, onde as crianças, desde pequenas, aprendem
a remar para atravessar suas águas. Com Isaquias não
foi diferente. Gostava de remar e começou usando
uma pá! Aos 11 anos, foi revelado em um projeto
social.
Mais tarde, ao se profissionalizar, mudou-se para
São Paulo. Aos 19 anos, alcançou o topo da canoagem
mundial e hoje integra a seleção permanente, que
treina em Minas Gerais.
Porém, o maior canoísta do Brasil teve que superar
uma série de obstáculos até se consagrar como o
maior vencedor brasileiro numa mesma edição de
Olimpíada.

Queimaduras
Aos três anos, sofreu graves queimaduras com
água fervente, enquanto sua mãe trabalhava como
servente na rodoviária. Passou um mês internado e
quase foi desenganado pelos médicos, mas acabou
se recuperando.

Rapto
O pai de Isaquias morreu quando ele tinha apenas dois anos e a mãe, Dilma, cuidava dele e de outros nove irmãos e irmãs (cinco biológicos e quatro
adotados). Para trabalhar, às vezes, deixava as crianças trancadas em casa.
Um dia, foi avisada que Isaquias tinha desapare-

cido. Ficou preocupada porque uma mulher já havia
ameaçado levar o menino, que foi encontrado mais
tarde, sozinho e chorando, em uma roça de cacau.

Fora do Pan de 2011 e de Londres 2012
Apesar de vencer o mundial em duas categorias
na Alemanha, em julho de 2011, com apenas 17
anos, foi excluído da equipe que disputaria o PanAmericano de Guadalajara (México). Só no ano
seguinte voltaria a treinar, o que não adiantou: foi
cortado das Olimpíadas de Londres, em 2012.

Briga com a Confederação
Em setembro de 2013, após faturar um ouro e um
bronze no mundial de Canoagem, Isaquias publicou
um texto no Facebook reclamando de falta de reconhecimento da Confederação Brasileira de Canoagem. E quase abandonou o esporte.

Acidente de carro
Em setembro de 2015, sofreu um acidente depois
de ter ido buscar o irmão no aeroporto em Ilhéus. Ele
cochilou no volante e perdeu o controle do veículo,
que caiu em uma ribanceira. Ninguém se feriu.

FRASES

PARA REFLETIR

“Desistir nunca, persistir sempre. Este é o meu lema”.
“Sou grato pelo projeto social em que comecei e que me revelou. O esporte pode mudar a vida das pessoas”
“Agora, o mundo sabe o que é canoagem e que não somos o patinho feio do Brasil”.
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Não conseguia conciliar sua vida profissional com a
família. E acabava deixando de lado as pessoas que tanto
amava. O trabalho sempre estava em primeiro lugar.
Até que um dia, seu pai, um homem muito sábio, lhe
deu uma orquídea - linda, rara e cara – e disse para a
filha:
- Esta orquídea, além de embelezar a sua casa, vai
lhe ajudar muito mais do que você imagina. Só terá que
regá-la uma vez por semana e podá-la uma vez por ano.
O pai também pediu para que Fabiana conversasse um
pouquinho com a flor, a fim de que exalasse ainda mais seu
incrível perfume. Esse gesto também ajudaria a manter por
mais tempo suas belas flores.
A filha ficou emocionada, afinal, a orquídea tinha uma
beleza indescritível.
Com o tempo, a dificuldade em conciliar trabalho,
casa, filhos e marido aumentou e ela se esqueceu
também da planta.
Um dia, ao chegar em casa, lembrou que precisava
regar a orquídea. Mas, para a sua surpresa, as flores
continuavam intactas. Belíssimas.
A planta não mostrava sinal algum de fraqueza ou morte;
as flores estavam lindas e perfumadas.
Até que a orquídea não resistiu à falta de cuidados e morreu.
Quando percebeu que as raízes se encontravam ressecadas, as flores
murchas e as folhas amareladas, Fabiana levou um susto!
A moça chorou e em seguida contou ao seu pai o que havia
acontecido, que, reagiu:
- Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Infelizmente, eu
não posso lhe dar um exemplar igual porque simplesmente
ela era única, como são os seus filhos, seu marido e sua família.
As pessoas que fazem parte da sua vida também são únicas
e você precisa aprender a cuidar delas. Afinal, assim como a
flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou com
a orquídea florida e perfumada e, como ela não era uma das suas
prioridades, esqueceu-se de regá-la.

REVISTA COOPERCICA

Cuide com carinho das pessoas que você ama porque você pode perdêlas a qualquer momento!

REVISTA COOPERCICA
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Culinária
FIC HA 1 70

Peixada de Cascudo

Filé de Peixe Assado

Ingredientes

Ingredientes

800g de cascudo Piramutaba Megg’s
3 tomates picadinhos, sem pele e sem sementes
1 pitada de sal
1/2 cebola cortada em cubinhos

800g de filé de peixe Megg’s: Merluza, Polaca ou Pagasius
1/2 kg de batata em rodelas
2 cebolas em rodelas
1/2 kg de tomate sem pele, sem sementes
1 pimentão vermelho fatiado
1 pimentão verde fatiado
1/2 xícara (chá) de azeitona preta
1 cabeça de alho sem casca
1 xícara (chá) de azeite de oliva
1 maço de cheiro-verde picado

Pirão
2 copos do molho da peixada
2 copos de farinha de mandioca
1 copo de água
1/2 cebola picadinha
salsa picada

Modo de preparo
Em uma panela, aqueça um pouco de óleo e refogue a cebola
e os tomates, deixando cozinhar de 10 a 15 minutos. Tempere
com sal e tampe a panela. Quando o molho estiver pronto,
adicione o peixe. Deixe cozinhar por 20 minutos ou até a
calda do peixe começar a abrir. Leve ao fogo uma panela com
um pouco de óleo. Quando estiver bem aquecido, coloque a
peixada e apague o fogo. Retire da peixada 2 copos de molho
para fazer o pirão.
Pirão: bata o molho no liquidificador com a água. Em uma
panela, despeje o molho batido e leve ao fogo acrescentando
os temperos. Acrescente aos poucos, a farinha de mandioca,
mexendo até ficar na consistência desejada. Deixe cozinhar
durante uns 15 a 20 minutos.

Sardinha Espalmada à Milanesa
Ingredientes
800g de sardinha espalmada Megg`s
1 colher (sopa) de alho picado
1 xícara (chá) de limão espremido
sal
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
4 ovos batidos
óleo para fritar

Molho
azeite, queijo gorgonzola e mostarda

Modo de preparo
Corte o alho ao meio, frite-os no azeite em fogo baixo até
dourá-los. Separe o alho do azeite e reserve-os. Em uma panela,
que possa ir a mesa, monte em camadas sucessivas de azeite
(o reservado, sem os alhos), tomate, cebola, cheiro-verde,
pimentões, batata, filé de peixe, até acabar os ingredientes, a
última camada deve ser de tomates, cebola, pimentão, cheiroverde e azeite. Leve ao fogo baixo, com a panela fechada, sem
adicionar água, quando as batatas estiverem quase cozidas,
acrescente as azeitonas. Estará pronto quando as batatas
estiverem cozidas. Sirva com o alho frito.

Tilápia com Parmesão
Ingredientes
800g de filé de tilápia Megg`s
suco de 1/2 limão
1 colher (sopa) de páprica doce
1 colher (sopa) de salsinha seca
1/2 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de parmesão fresco ralado
azeite a gosto

Modo de preparo
Tempere os filés com um fio de azeite, suco de meio limão e
reserve. Em uma tigela adicione a páprica doce, salsinha seca e
parmesão ralado. Misture bem e empane os filés nessa mistura.
Acomode em uma forma untada e leve para assar em forno
preaquecido a 200ºC por cerca de 15 minutos.

Modo de preparo
Tempere as sardinhas com o sal, o alho e o suco de limão. Deixe
na geladeira por uma hora, passe as sardinhas na farinha de
rosca, no ovo batido e novamente na farinha. Frite em óleo
quente até que estejam douradas. Molho: bata o azeite com o
gorgonzola e a mostarda.

*Todas as receitas são PEIXES MEGG’S

Imagem ilustrativa.

REVISTA COOPERCICA
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