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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 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
3

Saúde
Quer se sentir bem?
Pratique uma
atividade física!

Os especialistas são unânimes em afirmar: abandonar
a vida sedentária é fundamental para prevenir doenças,
garantir mais disposição e bem-estar.
A prática de uma atividade física melhora a capacidade cardiorrespiratória, fortalece a musculatura e os ossos,
deixando o corpo mais protegido de lesões, torções e fraturas. A prática regular diminui o risco de doenças como a
hipertensão, o acidente vascular cerebral (AVC) e o diabetes, além de melhorar a autoestima. Tudo isso sem falar
nos ganhos estéticos, como o controle do peso, o enrijecimento e a definição da musculatura. Quem faz exercício
regularmente garante qualidade de vida!
Caminhar, andar, pedalar, nadar, dançar ou praticar exercícios físicos estimula o cérebro a produzir endorfina,
substância responsável pela sensação de paz, tranquilidade, plenitude.
A única solução para os que se queixam da falta de tempo é incorporar o exercício à rotina diária. Quem não
pode dispor de pelo menos cinco minutos para dar uma volta no quarteirão ou então usar as escadas ao invés do
elevador? Essas sugestões representam o primeiro passo para se sair do sedentarismo. Porém, o ideal é achar
um horário, pelo menos três vezes por semana, para priorizar a prática de exercícios, já que é considerada uma
necessidade básica de saúde.
Os benefícios independem do horário em que a atividade é praticada. Mas, antes de “malhar”, consulte um
médico, para checar sua condição física.

Você sabia que...
... andar um minuto gasta cinco calorias.
... subir um andar pela escada representa em termos de gasto calórico o mesmo que caminhar cinco minutos.
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Consumo

Pesquisa

Venda de smartphones
e tablets dobra em 2013

Fones de ouvido podem
prejudicar a audição

Segundo a consultoria IDC, as vendas de smartphones e tablets
foram impulsionadas por preços menores e pela tendência de
substituição de aparelhos mais antigos. O custo-benefício dos
tablets supera até mesmo o dos smartphones, pois é mais
barato do que outros dispositivos com acesso à internet.
Enquanto mais da metade dos tablets comercializados no
Brasil em 2013 custou até R$ 500, um smartphone (equivalente em
velocidade e processamento) é vendido por cerca de R$ 800.
Já os smartphones, cuja queda de preço não foi tão acentuada, são impulsionados
pela substituição dos celulares comuns.

Os fones são um dos principais causadores do zumbido no ouvido.
A população jovem, que utiliza com maior frequência esse
recurso para ouvir música por várias horas seguidas, é uma
das mais afetadas. Esta é a conclusão da pesquisa do Instituto
Ganz Sanches, em São Paulo, onde 92% dos adolescentes
entrevistados usam diariamente o fone de ouvido e 54,7%
relataram já terem tido zumbidos. O número é alto se
considerado que, na população geral, a média de pessoas
com zumbido é 24%.

Brasileiro bebe mais suco, chá e água
O brasileiro está bebendo mais suco pronto, chá e água mineral.
Conforme a consultoria Nielsen, as vendas de suco pronto, em
volume, cresceram 10,5% nos primeiros oito meses de 2013 em
relação ao mesmo período de 2012. A expansão do chá líquido foi
de 10,4%, e o da água mineral, 9,8%. Essas categorias já vinham
crescendo em 2012. Produtos com apelo saudável, práticos e com
maior valor agregado são tendências identificadas pela Nielsen
no consumo do brasileiro.
Já o mercado de vodca cresceu 15% no último ano,
sendo que a cerveja acentuou a queda nas vendas em
volume: 1,2% em 2012 e 3,9% entre janeiro e agosto de
2013. E o uísque inverteu a tendência: depois de crescer
10,4% em 2012, o volume caiu 2,1% em 2013.

Você sabia que quanto mais forte o som, menor é o
tempo de exposição necessário para provocar danos?
Em ônibus, nas ruas e calçadas é muito fácil encontrar jovens
com fones de ouvido, conectados a celulares ou tocadores de música, do tipo iPod. O problema não é o fone, mas
o volume do som.
A música alta do fone de ouvido representa uma turbina de avião dentro de um aparelho frágil como o
auditivo. Fora isso, há também outros ruídos que, ao longo do tempo, vão prejudicando a audição, como o volume
altíssimo dos equipamentos sonoros em casas de shows e nos barzinhos. Resultado: esse abuso sonoro já pode
ser percebido em jovens, que, apesar da pouca idade, estão começando a usar aparelho por perda auditiva
irreversível.

Dicas
Cuide bem do seu veículo!
► Evite virar o volante com o carro parado

Isso aumenta muito o atrito dos pneus no asfalto, o que acelera o
desgaste. O hábito também pode afetar a caixa de direção, tanto nos
veículos com direção mecânica, hidráulica ou elétrica.

Aumenta o consumo de
queijo, iogurte e carnes
Pesquisa realizada pelo IBGE revelou que nos últimos cinco anos
aumentou mais de 3% o consumo de queijo mussarela, iogurte,
carne, azeite e vinho. Já a procura por arroz e feijão cresceu apenas
1%, no mesmo período. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) atribuiu esses aumentos à elevação da renda dos brasileiros,
que passaram a consumir alimentos com preços diferenciados.
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► Não cruze as lombadas de viés

Na verdade, o que realmente força a carroceria e a suspensão é
o movimento de torção para passar sobre uma lombada de lado. O
hábito pode acarretar em rangidos e quebras em pontos de solda na
carroceria. Dependendo da velocidade, o impacto em apenas uma
das rodas pode danificar a suspensão do veículo. A dica é reduzir a
velocidade e passar sobre elas de frente.

► Não deixe o tanque na reserva

A bomba que suga a gasolina, etanol ou diesel do tanque para o
motor fica submersa no combustível, o que a mantém resfriada. Quando o tanque está quase vazio, corre-se o
risco da bomba superaquecer, o que reduz sua vida útil e pode até queimá-la. Além disso, com pouco combustível
no tanque aumenta a probabilidade de que entre sujeira na bomba, o que pode danificar o filtro do combustível.
O ideal é manter o tanque com pelo menos metade de sua capacidade.

COOPERCICA
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Dicas

Carnaval

Como fugir das picadas
dos pernilongos
Quem já não passou uma noite mal dormida por causa
do zumbido e das picadas de pernilongos? A situação
piora no verão, já que esta estação é favorável à sua
proliferação. O que muita gente não sabe é que só a fêmea pica
e o sangue é usado para gerar seus ovos.
Para fugir desses minúsculos insetos que não passam de 7 milímetros, uma alternativa é aplicar nos
ambientes repelentes com dietiltoluamida, substância eficaz em repelir os pernilongos. É importante
seguir as instruções do rótulo dos produtos e evitar aplicá-los nos quartos das crianças ou perto de
animais.
Outra dica é usar mosqueteiro (véu que se coloca sobre a cama), pois impede que o pernilongo se
aproxime da pessoa que está dormindo.
Óleos e essências à base de citronela também são uma boa solução. A citronela é um repelente
natural e pode ser encontrado em forma de vela ou líquido (para pulverizar no ambiente e também
para o corpo).
O ventilador e o ar-condicionado, além de combaterem o calor, ajudam a proteger de picadas.
As baixas temperaturas não agradam o pernilongo, que gosta de calor e umidade. E o ventilador
desestabiliza o voo do mosquito, impedindo que ele se aproxime.
Fechar as janelas antes de escurecer também pode ajudar, bem como plugar o repelente na
tomada. Só os líquidos funcionam. Esqueça as pastilhas, pois duram pouco e não são eficientes.
Se quiser apelar para uma raquete elétrica, pode ter certeza que ela será bem útil.

Prevenção
A melhor solução é prevenir. O pernilongo se reproduz em
água parada. Fossas e caixas de água devem ser tampadas.
Calhas e vasos precisam ser mantidos secos, sem água
acumulada. Ralos entupidos também podem servir de criadouro
para o mosquito. O ideal é manter esses possíveis criadouros
limpos, cuidar dos jardins para que não acumulem mato e preservar
lagartixas e sapos, que se alimentam desses insetos.

Curiosidades
A coceira é desencadeada inicialmente pelas substâncias estranhas que o pernilongo injeta
na pele no momento da picada e também pela minúscula abertura feita, o que afeta
algumas terminações nervosas. O ato de coçar irrita ainda mais essas
terminações e pode causar infecções pelo contato com o meio externo.
Já o zumbido irritante é resultado das batidas das asas do
pernilongo durante o voo, com propagação de som pelo ar de 300
a 900 Hz.
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Blocos vão invadir
as ruas de Jundiaí!
O tradicional Refogado do Sandy e o recém criado
Chupa que é de Uva vão animar o carnaval de rua da
cidade e resgatar os bons tempos de desfiles ao som de
marchinhas. O único compromisso é divertir os foliões.
Criado por Val Junior, há três anos, o Chupa que é de Uva vai sair
no dia 22 de fevereiro (sábado). A folia acontece nas ruas do Retiro e
do Parque do Colégio, a partir das 16 horas. A concentração, às 15h30,
é no Bar do Du (no final da rua Colégio Florence, atrás da Astra).
O bloco será acompanhado pelo Trio em Transe e a expectativa é a
participação de 2.000 pessoas. Como já vem acontecendo, serão distribuídos picolés de uva durante o trajeto.
O nome Chupa que é de Uva surgiu pelo motivo da cidade ter ficado
conhecida como a “Terra da Uva”. “Resolvemos, então, brincar com isso
e criar um nome irreverente”, disse Val.
Assim como o Refogado, a ideia do bloco é resgatar os antigos carnavais, onde as famílias se divertiam nas ruas, dançando e cantando
as tradicionais marchinhas. Inclusive, os blocos já são considerados
um fenômeno nacional e vem aumentando a cada ano, principalmente
no Rio de Janeiro (em 2013, foram mais de 400) e em São Paulo (mais
de 60). Em contrapartida, vem diminuindo os bailes de salão.

Desfile do Refogado
vai comemorar 20 anos
Desde 1994, o bloco Refogado do Sandi transformou-se em uma
atração na cidade, concentrando-se no Gabinete de Leitura Rui
Barbosa e desfilando pelas ruas do centro de Jundiaí, sempre às
sextas-feiras que antecedem o Carnaval. Este ano o bloco vai sair
no dia 28 de fevereiro, às 16 horas.
O bloco vem crescendo a cada ano e mais de 3.000 pessoas
desfilaram no ano passado. Uma das marcas do Refogado é a criatividade
das fantasias e a participação da Banda Refogado, que acompanha
todo o cortejo, tocando marchinhas de Carnaval.
É o mais tradicional bloco de Jundiaí e foi criado
pelo saudoso Erazê Martinho, no bar do Sandi,
onde os amigos se reuniam. Já a palavra
Refogado remete ao cheirinho de
comida, servida lá e que abria o apetite. É com essa ideia que o
bloco Refogado do Sandi vai abrir o apetite de Carnaval dos
jundiaienses.
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Copa

Solidariedade

Conheça os estádios onde
serão disputados os jogos
São Paulo (SP): Arena Corinthians

Salvador (BA): Arena Fonte Nova

Rio de Janeiro (RJ): Estádio do Maracanã

Recife (PE): Arena Pernambuco

Belo Horizonte (MG): Estádio Mineirão

Fortaleza (CE): Arena Castelão

Capacidade: 58.704 pessoas
Jogos: 14, 17, 21, 24 e 29 (junho); 04 (julho)

Para enfrentar o individualismo e a competitividade dos dias atuais, três atitudes se tornam cada vez mais
importantes: Colaboração, Voluntariado e Cooperativismo.

Porto Alegre (RS): Estádio Beira-Rio

Natal (RN): Arena das Dunas

Curitiba (PR): Arena da Baixada

Manaus (AM): Arena da Amazônia

Brasília (DF): Estádio Mané Garrincha

Cuiabá (MT): Arena Pantanal

Você sabia que no Brasil cerca de 18 milhões de pessoas desenvolvem atividades voluntárias, colocando o
Brasil em 10º lugar no ranking mundial deste tipo de comportamento cidadão?
O voluntário colabora, por exemplo, para o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas que se encontram em
situações adversas e também para questões ambientais, sem visar qualquer benefício pessoal. Seu objetivo é
contribuir para a melhoria da sociedade e para a sustentabilidade do planeta.
Colaboração, mais do que uma palavra que faz parte do dia a dia, é um comportamento participativo, que
ganhou força com as redes sociais e hoje é notado em todos os negócios e setores. Colaborativamente e sem
fronteiras, as pessoas compartilham informações, experiências e conhecimentos, bem como viabilizam projetos
sociais e iniciativas culturais fazendo doações que se tornam coletivas.
Tanto o Voluntariado quanto a Colaboração têm grande afinidade com o Cooperativismo. Todos – cada
um a seu modo – envolvem atitudes solidárias que visam o bem comum, através da participação voluntária e
democrática. Deste modo, contribuem para um mundo melhor!

Capacidade: 65.807 pessoas
Jogos: 12, 19, 23 e 26 (junho); 01 e 09 (julho)

Capacidade: 52.048 pessoas
Jogos: 13, 16, 20 e 25 (junho); 01 e 05 (julho)

Capacidade: 73.531 pessoas
Jogos: 15, 18, 22, 25 e 28 (junho); 04 e 13 (julho)

Capacidade: 57.483 pessoas
Jogos: 14, 17, 21, 24 e 28 (junho); 08 (julho)

Capacidade: 48.849 pessoas
Jogos: 15, 18, 22, 25 e 30 (junho)

Capacidade: 42.849 pessoas
Jogos: 14, 20, 23, 26 e 29 (junho)

Capacidade: 42.086 pessoas
Jogos: 13, 16, 19 e 24 (junho)

Capacidade: 41.456 pessoas
Jogos: 16, 20, 23 e 26 (junho)

Capacidade: 42.374 pessoas
Jogos: 14, 18, 22 e 25 (junho)

Capacidade: 68.009 pessoas
Jogos: 15,19, 23, 26 e 30 (junho); 05 e 12 (julho)

Capacidade: 42.968 pessoas
Jogos: 13, 17, 21 e 24 (junho)

Colaboração, Voluntariado e Cooperativismo.
Três atitudes que podem melhorar o mundo!

Trabalhe Conosco
A Coopercica está admitindo profissionais,
para desempenhar as seguintes funções:
► Auxiliar de cozinha
► Auxiliar de frios
► Auxiliar de Limpeza
► Auxiliar de Padaria
► Empacotador

► Fiscal de Patrimônio
► Operador de Caixa
► Padeiro
► Repositor de Loja

Envie seu currículo para o setor de Atendimento ao Cooperado, em qualquer uma das lojas, ou
acesse www.coopercica.com.br (link trabalhe conosco).
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Ecoplaneta

Descarte incorreto polui o planeta
A evolução tecnológica vem trazendo benefícios, mas também está prejudicando o nosso planeta. Já é
difícil imaginar a vida sem internet. Mal conseguimos ficar desconectados por alguns minutos. Os computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos tornaram-se uma necessidade para as pessoas.
No Brasil, houve uma explosão do consumo desses equipamentos e isso está colaborando para um aumento
significativo na quantidade do nosso lixo eletrônico.
Quando algum equipamento passa a não ter mais utilidade, vira lixo! É o que acontece com nossos eletroeletrônicos obsoletos. O Brasil é o país emergente que mais acumula lixo eletrônico: cerca de meio quilo por
habitante/ano.
O que poucos sabem é que todos esses equipamentos eletroeletrônicos possuem em sua composição metais
e diversos elementos químicos perigosos, de difícil degradação. Portanto, devem ser descartados de maneira
adequada ao final de sua vida útil.
O descarte incorreto resulta na poluição do planeta, contaminando águas, solo, atmosfera e prejudica a todos.
Infelizmente, no País, grande parte do lixo reciclável ainda é depositado em lixões ou em locais inadequados.
Além de ser um desperdício de matéria prima, isso gera um enorme passivo ambiental.

Lojas recebem lixo eletrônico

A Reciclo Eletrônicos, uma empresa especializada no gerenciamento
destes resíduos, firmou parceria com a Coopercica, para o descarte desses
materiais. As seis lojas estão recebendo esses equipamentos obsoletos.
Assim como a Reciclo, a Coopercica incentiva a transformação dos
resíduos tecnológicos, visando a reutilização da maior parte dessa matéria
prima na cadeia produtiva.
Através da reciclagem é possível melhorar a qualidade de vida do planeta. Para isso,
cada um precisa fazer a sua parte. Faça reciclagem!

No Brasil, 58% do lixo é comida!
Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 10% é
o percentual de desperdício das frutas e hortaliças ainda no campo, sendo que
a maior perda está no transporte: 50%. Mas, se o alimento chegar machucado,
aí é motivo de mais descarte. No total, 58% do lixo produzido no Brasil é de
comida.
Em termos globais, um terço da produção de comida é ainda desperdiçado,
junto com os recursos naturais utilizados (70% da água potável e 80% de
desmatamento). Se cada um de nós deixar um só grão de arroz no prato, no final,
toneladas irão para o lixo. E o que dizer dos legumes e verduras, mais sensíveis?
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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.

Milho

Na Safra

Um dos cereais mais cultivados do mundo, atrás
apenas do trigo e do arroz, o milho é um dos
principais alimentos da América Latina, onde
surgiu. O milho, como todo cereal, é rico em
carboidratos. Mas também contém vitaminas E,
B1 e B2, além de ferro, fósforo, potássio e zinco.
Uma vantagem do milho em relação aos outros
cereais é que, durante a industrialização, ele não
perde a casca, onde se concentra grande parte
das fibras e dos nutrientes.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora
Berinjela
Beterraba
Milho Verde
Pimentão

Maçã Gala
Mamão Formosa
Melancia
Pêra Williams

possível preparar a canjica, um doce caseiro e bem
brasileiro.
Ao comprar espigas frescas, observe se são
mantidas em temperaturas mais amenas. As
melhores são aquelas que têm palha verde e não
estão totalmente seca.
Entre os milhos em conserva, prefira os que
são conservados somente em água e sal ou os
congelados.

Como Conservar e preparar

Esse cereal também contém zeaxantina e luteína,
duas substâncias antioxidantes que contribuem
para a saúde dos olhos, prevenindo catarata e
degeneração macular.
Para obter tais benefícios, o ideal é consumir
o alimento in natura, substituindo outra fonte de
carboidrato na refeição. Na pipoca, por exemplo, o
milho perde vários nutrientes por causa do calor.

Variedades

Além das espigas frescas, é possível comprar
o milho seco (do amarelo inteiro se faz pipoca e
do amarelo quebrado, a canjiquinha, um prato
tipicamente mineiro). Já com o milho branco é
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O ideal é cozinhar o milho no dia da compra,
já que as espigas são bem sensíveis. Se não for
possível, conserve-as na geladeira dentro de sacos
plásticos sem remover a casca.
Também é possível cozinhar o milho e guardá-lo
cozido ou até mesmo congelar seus grãos.
Antes de utilizar o milho, retire a palha e eventuais
fios. Ele pode ser cozido em água fervente e sal, até
os grãos ficarem macios e inflados (espete com um
garfo para ver o ponto de cozimento).
Pode ser servido com manteiga ou ter os grãos
retirados com a ajuda de uma faca rente à espiga,
para a preparação de diversos pratos. Bolo de milho,
pamonha, curau, canjica, bolinho, suflês... É possível
preparar uma infinidade de pratos saborosos com
milho verde.
Com seus subprodutos, como o popular fubá, é
possível preparar broas, pães e biscoitos. A farinha
de milho dá boas farofas, polenta e angu.
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Nutrição

Iogurte: muito nutritivo e gostoso!
É um alimento saudável por apresentar todos os nutrientes do leite,
como proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais, além
de microorganismos vivos que exercem uma influência
positiva no organismo, sobretudo no intestino. Como
apresenta menos lactose que o leite, é considerado um
alimento de fácil digestão. Para garantir sua qualidade
microbiológica, deve ser conservado na geladeira.

Nutrientes

■ As proteínas são necessárias na construção, reparação e renovação dos tecidos do corpo, incluindo pele,
unhas e cabelos.
■ O cálcio é um mineral fundamental na formação e manutenção dos ossos, dentes e unhas.
■ O zinco aumenta a ação de enzimas que combatem os radicais livres, fortalece o sistema imunológico,
retarda o envelhecimento e ajuda no crescimento.
■ A vitamina A tem papel fundamental na visão e na pele. É uma vitamina que auxilia no tratamento de acne e
queda de cabelos.
■ As vitaminas do complexo B têm papel importante na produção de energia, oxigenação das células e produção
de neurotransmissores.

Um potinho por dia
Pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, revelaram
que o iogurte — associado às oleaginosas, frutas e grãos integrais — ajuda
a emagrecer. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e
da Síndrome Metabólica (Abeso), a razão pode ser o cálcio, mineral presente em
grande quantidade no iogurte, que estimularia a queima de gordura e, ao mesmo
tempo, inibiria seu acúmulo pelo corpo. Outra possibilidade é que, ao chegar no
aparelho gastrointestinal, evitaria a absorção de moléculas gordurosas.
Para aproveitar as suas propriedades nutricionais, é recomendado consumir um
potinho, diariamente. O tipo desnatado é o mais indicado, por não conter gorduras.
Em 100 gramas de sua versão natural, você encontra 3,8 g de proteína, 157 mg
de cálcio, 60 mg de sódio, 0,3 g de gordura e 5,8 g de carboidrato. Natural ou de frutas,
a escolha do sabor depende do paladar de cada um.
Uma sugestão para os adeptos de uma dieta saudável é acrescentar aveia no iogurte. Além de ajudar a
diminuir os “pneuzinhos”, é aliada de quem precisa derrubar as taxas de colesterol e controlar os picos de glicose
na circulação. Se individualmente eles já batem um bolão, juntos fazem muito bem ao organismo.

Dica light para salada
Para temperar sua salada, experimente usar iogurte no lugar da maionese. Basta misturar, por exemplo, 2
colheres (sopa) de iogurte natural, 1 colher (sopa) de azeite de oliva, 4 colheres (sopa) de hortelã, 1 colher (sopa)
de salsinha picada e finalizar com pitadas de sal a gosto.
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Reflexão

Storytelling

O Marceneiro e as ferramentas

De engraxate
a Rei Pelé
Pelé foi homenageado com a Bola
de Ouro de maior jogador da
história do futebol, no dia 13 de
janeiro passado.

Era uma vez uma marcenaria, onde as ferramentas se reuniram para acertar suas diferenças.

Filho de dona Celeste Arantes e
do boleiro Dondinho, Edson Arantes do
Nascimento, nasceu em 23 de outubro de
1940, na cidade de Três Pontas (MG). Desde criança manifestou vontade de jogar bola, influenciado por
seu pai que jogou no time mineiro de São Lourenço.
Em 1945, mudou-se com a família para Bauru, interior de São Paulo. Pelé tinha mais cinco irmãos e,
para ajudar nas despesas de casa, trabalhou como engraxate, mas sem nunca abandonar sua paixão: o
futebol.
Jogando em times da cidade, conheceu Waldemar de Brito, que foi o responsável pela sua contratação
pelo Santos, em 1955. Com 16 anos, já tinha sido convocado para a Seleção e venceu sua primeira Copa
aos 17 anos.
Pelé ficou famoso por ter excelente técnica, além de ótimo preparo físico. O resultado não poderia ter
sido outro: o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção e o único jogador que ganhou três das quatro
Copas do Mundo (58, 62 e 70) que participou. A única que faltou foi da Inglaterra em 1966, quando húngaros
e portugueses tiraram o Brasil da competição. No total, vestiu a camisa verde e amarela 111 vezes (92 em
jogos oficiais e 19 em partidas não oficiais), somando 95 gols, 77 deles em partidas oficiais. Na sua carreira
marcou 1.285 gols, em 1.321 partidas que jogou entre o amador e o profissional.
Apesar das inúmeras ofertas de clubes europeus, Pelé permaneceu por quase duas décadas (até 1974)
no Santos. Em 1975, foi jogar no time americano New York Cosmos, onde permaneceu por dois anos.
Desde a sua aposentadoria, Pelé tornou-se um embaixador mundial do futebol. No fim de 1999, o
Comitê Olímpico Internacional elegeu Pelé o "Atleta do Século". Em 2.000, a Fifa também o escolheu como
o melhor Jogador de Futebol de todos os tempos.
No Brasil, Pelé é saudado como um herói nacional por suas realizações e contribuições ao futebol. Foi
ministro dos Esportes de 1995 a 1998. Nessa época, aprovou mudanças na Lei Zico, que passou a ser
conhecida como Lei Pelé, e segue as diretrizes internacionais da Fifa para contratação de jogadores.

Curiosidades

■ O nome "Edson" foi escolhido pelo pai em homenagem ao inventor Thomas Edison.
■ Com apenas três anos, Pelé ficava impressionado com as defesas do goleiro da equipe do seu pai
e gritava: "Defende, Bilé". As pessoas começaram a chamá-lo de "Bilé". Porém, como seus amiguinhos
tinham dificuldade em pronunciar "Bilé", o seu apelido virou "Pelé".
■ O milésimo gol foi marcado em 19 de novembro de 1969, em um jogo que o Santos ganhou do Vasco
por 2X1.
■ Depois de Pelé, a camisa 10 passou a ser do melhor jogador do time, tanto no Brasil quanto no exterior.
■ O termo "gol de placa" foi criação do saudoso jornalista Joelmir Betting, que empolgado ao ver Pelé
marcar um gol, no Maracanã, em 1961, disse que tal gol merecia uma placa tamanha sua beleza. Assim,
uma placa de bronze foi colocada na entrada do Maracanã, onde permanece até hoje.
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O Martelo, que estava exercendo a presidência, foi obrigado pelos participantes a renunciar. O
motivo? Fazia muito barulho e passava todo o tempo golpeando. Ele assumiu a culpa, mas pediu
que também fosse expulso o Parafuso, alegando que seu colega
dava muitas voltas para atingir seus objetivos. Diante do ataque,
o Parafuso concordou que errou, mas pediu a expulsão da Lixa.
Sua justificativa é que ela era muito áspera no tratamento com os
colegas e estava sempre discutindo com eles.
A Lixa, por usa vez, acatou o pedido, com a condição de que
fosse expulso o Metro, que sempre media os outros de acordo com
os seus valores, como se fosse a perfeição em pessoa.
Nesse momento, entrou em cena o Marceneiro, que conseguiu
unir todas as ferramentas e iniciar o seu trabalho. Utilizou o Martelo,
a Lixa, o Parafuso, o Metro...
E a rústica madeira se transformou em belos móveis, graças a
essas ferramentas.
Depois que o Marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram a
discutir. Mas o Serrote adiantou-se e pediu a palavra:
“Senhores, ficou provado que temos defeitos, mas o Marceneiro trabalhou as nossas qualidades,
ressaltando nossos pontos fortes. Portanto, precisamos deixar de enxergar só as fraquezas,
principalmente a dos outros, e mostrar nossos pontos fortes”.
No final, as ferramentas perceberam o valor de cada um. O Martelo é forte. O Parafuso é conciliador,
une as partes. A Lixa é especial por limpar e afinar as asperezas. Já o Metro é preciso, confiável.
Com esse discurso, as ferramentas se uniram e perceberam que formavam uma equipe, na qual
todas tinham seu valor e eram imprescindíveis para que o trabalho fosse bem sucedido.

Para refletir
É fácil encontrar defeitos nas pessoas. Por isso, antes de julgá-las, é preciso enxergar os nossos
próprios pontos negativos.
“Dê a quem você ama: asas para voar, raízes para voltar e motivo para ficar”. Dalai Lama
Três regrinhas para serem lembradas:
Não prometa nada quando estiver feliz.
Não responda nada quando estiver irritado.
Não decida nada quando estiver triste.
COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 1 3 9

Molho de Iogurte para Saladas e
Acompanhamentos

Frango com Molho de Iogurte

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de iogurte natural
1/2 xícara (chá) de hortelã fresca picada
1 pitada de pimenta-do-reino
2 colheres (sopa) de molho pronto de tahine (opcional)
2 colheres (sopa) de suco de limão taiti
sal a gosto
1 fio de azeite para finalizar

Modo de preparo
Em uma tigela misture o iogurte com metade da hortelã
picada, a pimenta, o molho de tahine, o sal e o suco de
limão. Misture bem até ficar um creme liso e homogêneo.
Transfira o molho para uma molheira e salpique as folhas
de hortelã restantes sobre o molho, sem misturar. Regue
com um fio de azeite e sirva.

Rocambole de Carne Recheado
com Berinjela
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g de berinjela picada
1 1/2 colher (sopa) de óleo de soja
1 xícara (chá) de cebola picada
4 dentes de alho picados
1/2 xícara (chá) de tomate picado
240g de carne moída
1/2 tablete de caldo de carne
1 ovo
1 colher (sopa) de salsinha picada
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
sal e pimenta-do-reino branca a gosto
molho inglês a gosto

Modo de preparo
Descasque as berinjelas, pique as cascas e a berinjela. Em
uma panela, coloque uma colher de óleo, metade da cebola
picada e metade do alho picado. Junte os tomates picados
e refogue. Acrescente a berinjela e refogue mais um pouco,
sem deixar secar. Reserve. Numa tigela, coloque a carne
moída, o caldo de carne, o ovo, o restante da cebola, o
restante do alho, a salsinha picada, a farinha de trigo, o
sal, pimenta e o molho inglês. Misture tudo muito bem.
Junte a casca de berinjela e misture. Coloque um filme
plástico sobre a mesa e abra a carne com um rolo. Recheie
com a berinjela refogada e enrole o rocambole. Unte uma
assadeira e leve para assar em forno médio preaquecido,
por cerca de 30 a 40 minutos. Sirva quente ou frio.

Ingredientes
300g de coxinha de frango
suco de 1/2 limão
1 dente de alho amassado
2 colheres (sopa) de páprica doce
molho de pimenta a gosto
sal a gosto

Modo de preparo
Coloque as coxinhas de frango para marinar em um recipiente com suco de limão, alho, sal, molho de pimenta
e páprica. Depois de marinado, retire e coloque em uma
assadeira. Em forno preaquecido, leve para assar até dourar. Sirva as coxinhas de frango assadas com o molho de
iogurte.

Sobremesa Gelada
Ingredientes Creme Branco
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
800ml de leite
200g de coco ralado
1 e 1/2 colher (sopa) de amido de milho
1 pitada de sal

Ingredientes Cobertura
•
•

1 lata de creme de leite
12 colheres (sopa) de achocolatado

Modo de preparo
Creme branco: dilua o amido de milho em uma xícara com
leite. Transfira para uma panela junto com todos os ingredientes e leve ao fogo médio até formar um creme homogêneo. Reserve.
Cobertura: misture bem os dois ingredientes até ficar um
creme homogêneo. Não precisa
levar ao fogo.
Montagem: em uma travessa
ou em porções individuais,
coloque o creme branco e
por cima coloque o creme
da cobertura. Sirva gelado.

Imagem ilustrativa.
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