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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
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo L. Pta.
Fone: 4038-2556

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
3

Saúde
HPV causa câncer
de colo de útero
A infecção pelo HPV (papilomavírus humano), responsável pelo aparecimento das verrugas genitais, representa o fator de maior
risco para o surgimento do câncer de colo
de útero. Trata-se de uma doença de evolução lenta que acomete, sobretudo, mulheres
acima dos 25 anos. O principal agente da enfermidade é papilomavírus humano (HPV),
que pode infectar também os homens e estar associado ao surgimento do câncer de
pênis.
Embora sua incidência esteja diminuindo,
o câncer de colo de útero ainda está entre as
enfermidades que mais atingem as mulheres e
levam a óbito no Brasil.
Os principais fatores de risco são: início precoce da atividade sexual, parceiros com vida
sexual promíscua; baixa da imunidade, cigarro
e más condições de higiene.
Na fase inicial, o câncer de colo de útero não
apresenta sintomas. Quando eles aparecem,
os mais importantes são: sangramento vaginal

especialmente depois das relações sexuais, no
intervalo entre as menstruações ou após a menopausa; corrimento vaginal de cor escura e
malcheiroso.
A avaliação ginecológica, a colposcopia e
sobretudo o exame de Papanicolaou - realizados regularmente- são fundamentais para o
diagnóstico do câncer de colo de útero.
A prevenção está diretamente associada ao
esclarecimento e avanço educacional da população a respeito dos fatores de risco e de como
evitá-los.
No entanto, a vacina contra o HPV continua
sendo medida preventiva bastante eficaz, apesar de não proteger contra todos os subtipos do
vírus. Não existe idade mínima para receber a
vacina, apesar de sua aplicação ser recomendada nas meninas, a partir dos 9 anos.
Vale ressaltar que o uso da camisinha em todas as relações sexuais é um cuidado indispensável contra a infecção não só pelo HPV, mas
também para evitar o contágio de outras doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS.

Brasileiras sofrem de prisão de ventre
Estudo feito pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, em 2012, revelou que 26% das
brasileiras sofrem de prisão de ventre e intestino preso. A adoção de hábitos saudáveis - como
a ingestão de bastante líquidos, dieta rica em fibras, prática de atividades físicas e controle da
ansiedade e estresse – pode ajudar a combater essas constipações intestinais.
Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia,
problemas gastrointestinais afetam 20% da população
mundial. Dores de estômago podem indicar vários distúrbios:
refluxo gastroesofágico, úlcera, cálculo da vesícula,
pancreatite, câncer e até doenças cardiovasculares como o
infarto do miocárdio.
Tudo o que for em excesso pode ser prejudicial. Além
da alimentação, fatores ambientais, genéticos e emocionais
também podem desencadear problemas digestivos.
Portanto, a melhor maneira de averiguar o problema é
procurando ajuda médica. Geralmente, são necessários
exames complementares para se chegar a um diagnóstico.
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Curso

Cuidado: bactérias a tiracolo!
Não importa se é de marca ou da esquina: toda
bolsa de mulher serve como meio de transporte
para bactérias. Isso porque, ao longo do dia, ela
passeia pelos mais diversos lugares: rua, ônibus,
mesa de trabalho e até chão de banheiro público. Exames revelaram a presença de coliformes
fecais (bactérias das fezes de animais e seres humanos). Percebeu o perigo que cada mulher carrega nos ombros?
A contaminação é muito fácil: a bolsa infectada
está o tempo todo ao lado da dona e sem grande
esforço a bactéria pode ir parar na mão, no copo sobre sua mesa de trabalho e no prato, durante o almoço. Uma vez no organismo, essas bactérias podem
trazer infecções de pele, gastroenterite (que leva a
diarreias, cólicas intestinais e vômitos, entre outros
sintomas).

Dicas

Não coloque a bolsa em cima da pia do banheiro
ou sobre a caixa de descarga. Prefira pendurá-la em
um ganchinho.
Nunca a deixe sobre a mesa onde você faz suas
refeições.
No carro, prefira guardá-la no porta-malas, que é
menos contaminado do que o chão.
Procure limpá-la com pano, água e sabão, no mínimo, uma vez por semana.

Parte interna

As bactérias também se instalam na parte interna

da bolsa. E os objetos
ali guardados acabam
servindo de agentes
facilitadores para a
contaminação. Os microorganismos gostam
particularmente de açúcar
e umidade. Portanto, chicletes e
balas são seus “alvos”. Daí a pararem na
boca é literalmente um pulo. Para evitar problemas,
é bom não deixar alimentos de um dia para outro na
bolsa, limpar possíveis migalhas e evitar as embalagens abertas dentro da bolsa por mais de 48 horas.
Nécessaire é outro item essencial na bolsa de
uma mulher. E dentro dela, a escova dental. É preferível guardá-la em um armário ou gaveta da mesa
de trabalho a carregá-la a tiracolo. As cerdas úmidas,
fechadas com aquela capinha, formam verdadeiras
estufas de microorganismos.
O celular é um dos objetos mais sujos de uso cotidiano. E onde a mulher carrega o telefone? Dentro
da bolsa, claro. Para afastar os riscos, vale limpar o
aparelho com um pano seco, e o aparelho deve estar
desligado.
A carteira, claro, não pode faltar. E dentro dela notas de dinheiro que passaram de mão em mão pelos
mais variados lugares. Ou seja, o nível de contaminação também é alto.
Para se proteger, crie o hábito de lavar bem as
mãos com água e sabão, várias vezes ao dia. Isso
pode reduzir em até 80% as chances de você contrair
doenças.

Apenas 5% lavam as mãos corretamente
Estudo realizado na Universidade Estadual de Michigan, nos EUA, constatou que
apenas 5% das pessoas que usam o banheiro lavam as mãos de forma correta,
para eliminar os germes que podem causar infecções. Além disso, 33% não
usam sabão e 10% nem molham as mãos. Segundo os pesquisadores, os
homens tiveram mais problemas em lavar as mãos de forma correta.
Uma lavagem das mãos eficaz precisa ser com água e sabão e leva de
15 a 20 segundos para efetivamente matar os germes. Infelizmente, o estudo
constatou que as pessoas só estão lavando as mãos, em média, apenas 6
segundos.
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Imperdível: “Harmonização de Vinhos”,
na loja 3!
A Coopercica realizará o workshop
“Harmonização de Vinhos“, ministrado pela
sommelier de vinhos Carina Cooper, da
Vinícola Salton, no dia 09 de agosto, às 19
horas, no auditório da loja 3 (V. Rio Branco).
Informações pelo telefone 3378-2822, com
Eliana. As vagas são limitadas e o curso é
grátis.
O objetivo é contribuir para que cada participante possa aprofundar seus conhecimentos enogastronômicos, harmonizando vinhos
com gastronomia através das características
dos alimentos, seus diferentes preparos e dos
diversos estilos de vinho, tornando o ato mais
prazeroso.
Durante a apresentação, serão degustados
seis tipos de vinhos: Salton Intenso Cabernet
Sauvignon, Salton Intenso Sauvignon Blanc,
Salton Classic Trivarietal Seco, Salton Lunae
Branco, Espumante Salton Brut e Espumante
Salton Moscatel.

“Arraiá da Corrida Relâmpago”
A Coopercica está realizando até o dia 28 de julho a sensacional campanha promocional “Arraiá da
Corrida Relâmpago”. Serão sorteados 12 cooperados (dois por loja), dentre todos os que efetuarem
compras acima de R$ 30,00, nas seis lojas. Para participar, os cooperados devem destacar o canhoto da
promoção do seu cupom fiscal e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas. Os sorteios acontecerão no
dia 29 de julho, às 10 horas, nas seis lojas, simultaneamente.
As datas das corridas são as seguintes:
05 de agosto (segunda-feira), às 10h, na loja 1 (Jd. Cica) e às 15h, na loja 2 (Pq. Eloy Chaves);
08 de agosto (quinta-feira), às 10h, na loja 3 (V. Rio Branco) e às 15h, na loja 4 (Jd. São Vicente);
12 de agosto (segunda-feira), às 10h, na loja 5 (Campo L. Pta) e às 14h, na loja 6 (Caxambu).
Regras
Os sorteados deverão participar pessoalmente da corrida - não podendo transferir a participação na corrida
para terceiros – e terão um carrinho de compras para a coleta das mercadorias, sendo estabelecida a saída
(largada da corrida) na entrada da loja.
Cada participante terá dois minutos para a coleta de produtos e poderá colocar no carrinho no máximo duas
unidades de cada tipo de produto alimentício (exceto bebidas alcoólicas, peças inteiras de frios e carnes). Consulte
regulamento nas lojas e boa sorte!!!!

COOPERCICA

7

Promoções

Férias
Manual de etiqueta
para viajantes

CONFIRA OS ganhadores dA
Sorteio realizado dia 01/06
Prêmio: Vale-Estética

Você sabia que ter pressa na hora do
embarque é comportamento de quem ignora
que os lugares são numerados?

Loja 01

Loja 02

Loja 03

Loja 04

Loja 05

Loja 06

• Marli de Jesus M. Pupo
• Cristina Mizoguti
• Patricie Veraldi
• Maria das Dores da S. Stievano
• Karine Rita Vizicato

• Eliana da Silva
• Vania Maria A. Dadalto
• Sirlene Aparecida Cavalheri
• Marisa Ap. Baggio Vaccari
• Regina Aparecida S. Balestre

• Gilmara Felix de Carvalho
• Marcelo Bered
• Mario Fernandes da Silva
• Ana Elisa C. de Felice Martin
• Gláucia Ferrari Arias

• Neusa Alves Patez Fiorini
• Dirce Montoya Santinato
• Severina Ramos Sobrinha
• Davi Antônio de Carvalho

• Hélio Rubens de O. Berol
• Rosa Cristina Pozzatti Bona
• Maria Lia Mattiasi Barbosa
• Elaine Aparecida S. C. Cunha
• Jucimara Zorzi

• Geraldo Antônio Tega
• Viviane Pereira da Silva
• Roseli de Fátima V. Silva
• Ana Paula Spinassi
• Sérgio Aparecido Bertonha

“TV Nissin em sua Casa”
A Coopercica & Avec estão realizando a promoção “TV Nissin em sua Casa”, que irá
sortear seis TVs Led Semp Toshiba 32¨ (uma por loja), no dia 09 de agosto.
Para participar, na compra de cinco produtos Nissin Miojo (sabores), o cooperado
deverá apresentar o cupom fiscal da compra, para retirar um cupom de sorteio que
deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção, até o dia 8 de agosto.
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!

Imagens meramente ilustrativas.

Coopercica vai sortear fogões Atlas
No dia 01 de agosto, a Coopercica vai sortear seis fogões Atlas (um por loja). Para participar, até o dia
31 de julho, nas compras acima de R$ 10,00, você pode trocar seu cupom fiscal por um outro referente
a esta promoção e depositá-lo nas urna instaladas nas lojas Coopercica. O valor do cupom fiscal não é
cumulativo. Consulte regulamentos nas lojas e boa sorte!!!

“Refresque-se com Frisco”
A Coopercica & Frisco vão sortear seis bonecos Patati Patatá (um por loja), no dia 01
de agosto, às 10 horas. Para participar, o cooperado, na compra de quatro envelopes de
suco em pó Frisco, deverá apresentar o cupom fiscal para retirar um cupom de sorteio,
que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas
Coopercica, até 31 de julho, quando termina esta campanha promocional. Participe!
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É comum flagrar cenas de descortesia no
saguão de espera, na fila do check-in e dentro
do avião. É claro que ter bom senso e educação
ajuda muito. Para evitar gafes, acompanhe as
dicas abaixo.
▪ Não se esqueça: a prioridade na hora do
embarque é de crianças e idosos, com seus
respectivos acompanhantes.
▪ Se chegar atrasado ao check-in, não fure a
fila. Explique a situação para um funcionário da
companhia.
▪ Atraso dos voos são frequentes. Encaminhe
a reclamação aos órgãos competentes, mas não
descarregue nos funcionários das companhias
aéreas.

▪ Não leve mais do que uma bagagem de
mão. Observe o limite de peso e o tamanho.
▪ Já se foi o tempo em que viajar de avião
era algo chique. Use roupas confortáveis.
▪ Abusar da boa vontade das aeromoças
e comissários de bordo soa como arrogância.
Não exagere nos pedidos e, claro, diga sempre
“obrigado” e “por favor”.
▪ Quem escolheu se sentar à janela do avião,
não deve levantar-se várias vezes durante o
voo. Tirar os sapatos, só durante a noite e em
voos longos.
▪ Contenha a tietagem ao encontrar as
“celebridades”. Elas têm o direito a privacidade.
▪ Só engate conversa com o vizinho se ele
se mostrar disposto.
▪ Para se livrar de um chato tagarela, a
melhor estratégia é ter sempre um livro à mão
ou dormir.

Datas
Que tipo de amigo você tem?
√ Campeões: são do tipo que elogiam quando você está presente e saem em sua defesa na
sua ausência.
√ Colaboradores: são aquelas pessoas com mesmos interesses. Compartilham de tudo:
música, filmes, livros...
√ Companheiros: estão sempre ao seu lado, independentemente das circunstâncias. Quando algo bom ou ruim acontece, é para essa pessoa que você liga.
√ Comunicadores: são aqueles com quem você sai com frequência.
√ Energizadores: são os amigos divertidos, que sempre levantam seu astral.
√ Guias: são os conselheiros; os amigos perfeitos para você compartilhar todos os seus
medos, objetivos e desejos.
√ Incentivadores: são grandes motivadores e têm interesse no seu sucesso; estão sempre
lhe incentivando a buscar novas idéias, oportunidades e culturas.

♫  20 de Julho: Dia Internacional da Amizade!  
COOPERCICA
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Datas

O novo perfil
da Vovó
Antigamente, a vovó era uma senhora de cabelos
brancos que fazia crochê numa cadeira de
balanço e tinha todo o tempo do mundo
para se dedicar aos netos. A realidade hoje
é outra. As avós não cumprem o papel em
tempo integral porque cuidam das próprias
vidas.
São
independentes,
vaidosas,
trabalham, estudam, viajam, passeiam, enfim,
fazem mil coisas ao mesmo tempo. Entretanto, o amor é o mesmo com os netos, mas a relação mudou.
A longevidade é um dos responsáveis pela mudança de comportamento. Do início do século 20 pra cá, a
expectativa de vida quase dobrou. As pessoas envelhecem mais tarde, o que aproxima as gerações. Os mais
novos têm mais contato com os mais velhos. Viver mais significa ter mais tempo para aproveitar os prazeres da
vida, pelo menos na teoria.
Acompanhe abaixo como era a vovó ontem e como é hoje.

Ontem

A principal atividade era cuidar da casa e cozinhar para a família,
ver TV, tricotar e mimar os netos.

Hoje

Trabalha, pratica exercício físico, paquera e mima os netos.

Ontem

Mesmo bonita já não era mais vaidosa.

Hoje

É vaidosa, cuida do corpo e está sempre produzida.

Ontem

Tinha todo o tempo do mundo para se dedicar aos netos.

Hoje

Tem menos tempo, mas procura estar sempre ligada neles.

Ontem

Não tinha muito interesse pelas novidades; o convívio com os netos era presencial.

Hoje

É conectada, adora internet e usa essa ferramenta para se comunicar e ficar mais próxima de quem ama,
como filhos e netos.

Ontem

A imagem era de uma mulher ingênua, boazinha. Elas eram caseiras e dependentes.

Hoje

Sua imagem é de mulher independente, trabalhadora e antenada com o mundo.

27 de Julho: Dia da Vovó!
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A vida começa aos enta!
Infância, adolescência, idade adulta e maturidade
são apenas fases da vida. A felicidade não
depende desses limites cronológicos, mas da
capacidade de lidar com novas situações e se
aceitar do jeito que você é.
Algumas pessoas, sobretudo as mulheres, à
medida que os anos vão passando, sentem-se
constrangidas quando alguém pergunta a idade.
Não é preciso que seja assim. A idade é apenas
uma questão de conceito. Há três séculos tudo era
diferente: a Medicina não estava tão avançada como
hoje e por isso as pessoas morriam muito jovens e
poucas conseguiam chegar aos 50 anos. Naquela
época, os idosos eram reverenciados como sábios
e dignos de profundo respeito por parte da família e
da comunidade.
Hoje, as pessoas estão ultrapassando os 80
anos com boa qualidade de vida. E, com a evolução
da Medicina, logo ultrapassarão os 100 anos com
menores prejuízos à capacidade física e intelectual.
O culto ao novo é típico da sociedade consumista,
que propaga a necessidade (status) de ter sempre o
modelo mais novo e caro de um celular, tablet, carro
importado, seja lá o que for. O “velho”, então, passou
a ser considerado ultrapassado e descartável. Mas é
preciso rever as nossas crenças!
Independente da idade, cada um tem capacidades,
qualidades e defeitos. Aproveite sua experiência
de vida, para conhecer bem os seus limites e
aspirações. Use a idade a seu favor, mantendo boa
qualidade de vida. Esse é o aspecto mais importante
nesse processo de amadurecimento.

É claro que a idade traz algumas limitações. Mas
é preciso enfrentá-las e buscar alternativas. Procure
atividades que lhe dê satisfação, sem exigir muito
de sua capacidade. Por exemplo: se não consegue
correr porque sua resistência física não é mais a
mesma, o que você acha de participar de um grupo
de caminhada, aulas de hidroginástica ou dança?
Pare de se lamentar, pois o que conta mesmo
é estar de bem com a vida. Não perca tempo nem
o sono com as marcas físicas. É bom lembrar que
beleza sozinha não conquista o afeto dos outros.
Simpatia, alegria e educação é que contagiam as
pessoas.
Veja o lado positivo da maturidade. Filhos
crescidos e independentes e fim de alguns
compromissos profissionais e financeiros. Tudo isso
permite que você redescubra aquilo que realmente
gosta de fazer. É nisso que deve investir, pois sempre
é tempo para aprender e crescer.
Importantíssimo: além de descobrir atividades
que lhe dão prazer, faça amigos e junte-se às pessoas
com quem tem afinidade. Será mais fácil descobrir
novas possibilidades, cursos, viagens, passeios
ou até outra atividade financeira. Assim, você não
perde o contato com as pessoas e estará sempre se
atualizando. É isso o que faz com muitas pessoas
de idade avançada conversem numa mesma sintonia
com os netos adolescentes.
Tempos modernos. O segredo é conviver bem
com as mudanças e estar sempre antenado com a
realidade. O mais importante é não ficar parado no
tempo, vivendo das lembranças de um mundo que
não existe mais.

COOPERCICA
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Ecoplaneta
Seja criativo e
ajude o planeta!
Está na hora de repensar nossa postura
individual e coletiva de consumo. Reduzir
a quantidade de lixo produzido, evitar o
desperdício, consumir só o necessário,
reciclar os materiais que na maioria das
vezes consideramos inúteis são ações de
cidadania. Acompanhe a seguir dicas de
sustentabilidade.
 Configure a impressora para o modo de impressão em frente e verso;
 Limite a impressão de texto estritamente ao necessário, incentivando a leitura de documentos
na tela do monitor;
 Dê preferência à iluminação natural;
 Apague as lâmpadas de ambientes vazios;
 Providencie o imediato conserto de torneiras e descargas com vazamento;
 Ao utilizar copo plástico, identifique-o para usar apenas um durante o dia ou tenha uma garrafinha
retornável na sua mesa de trabalho.

Ser gentil e mais tolerante:
um exercício de cidadania!
Pedir licença e dar a passagem: pequenos gestos de cidadania, que
podem melhorar a convivência social. Veja alguns exemplos abaixo.
▪ Se uma pessoa jogar lixo na rua na sua frente, se faça de desentendido e pergunte: “Você deixou cair uma
coisa sua aqui. Quer que eu pegue para você?”
▪ Se alguém estiver ouvindo música alta no ônibus, peça educadamente para ele abaixar ou desligar o som.
▪ Você sabe que será inevitável esbarrar nas pessoas quando for descer do ônibus e ele estiver lotado; por
isso, peça licença e desculpas durante o caminho.
▪ Se você for fechado no trânsito, respire fundo e conte até 10. O segundo de distração em que coloca a cabeça para xingar pode resultar em acidente.
▪ Mesmo que não tenha carro atrás do seu, não deixe de dar seta. Ela é uma orientação também para pedestres e ciclistas. Não custa nada e evita atropelamentos.
▪ Se você não quiser conversar com o taxista, dê respostas curtas ou peça licença e coloque fone de ouvido.
Não é preciso ser grosso.
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Fazendo a Feira

Nutrição

JULHO

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.

Pimentão

Na Safra

É uma excelente fonte de vitamina C e,
quando maduro, de vitamina A. Ele contém,
ainda, cálcio, fósforo e ferro. A Vitamina
C é um poderoso antioxidante que ajuda a
combater os radicais livres que agridem as
células saudáveis do nosso organismo.
O pimentão vermelho ainda contém licopeno, uma substância aparentemente relacionada a menor incidência de câncer de próstata,
de colo de útero, de bexiga e de pâncreas.
Uma das vantagens é o seu sabor, muito
parecido ao das pimentas, porém sem ter a
ardência delas.
O pimentão surgiu na América do Sul, há
7.000 anos e se adaptou bem a diversas cozinhas, como a brasileira, a portuguesa, a italiana e a mexicana. Na Europa, o pimentão
é seco para dar origem à páprica, um condimento muito usado em cozidos típicos do leste europeu, como o húngaro Goulash.
Os maiores produtores de pimentão
são a China, Turquia, Romênia e
México.
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Hortaliças e Outros

Frutas

Alface
Almeirão
Batata doce
Cebola nacional
Pimentão vermelho

Abacaxi
Laranja Pêra
Mexerica Poncã
Morango

No Brasil, há três variedades: o verde, o
vermelho e o amarelo. Os três podem ser usados em diversas preparações. O verde tem
sabor mais forte, enquanto o amarelo é mais
suave.

Dicas

É possível guardar o pimentão na geladeira
por até uma semana em sacos plásticos
furados, nas prateleiras inferiores.
Há pessoas que acham o pimentão
indigesto. Nesses casos, é possível retirar a
sua casca antes de usá-lo em alguma
preparação. Para isso, espete-o
com um garfo e leve à chama do
fogão até a casca chamuscar.
Coloque o legume em um
saco plástico e feche por
alguns momentos. Este
processo vai ajudá-lo a tirar
a sua casca, usando uma
faca. Outro modo é ferver o
pimentão em água até a pele
romper.
O formato do pimentão
permite recheá-lo com os
mais diversos ingredientes. A
sugestão é fazer um refogado
à base de arroz com carne
moída.

COOPERCICA

Sopa:
um dos alimentos
mais antigos!
A sopa é considerada um dos pratos mais antigos da humanidade. Historiadores acreditam que tenha
surgido antes da descoberta do fogo, pois há indícios que os alimentos - vegetais e pedaços de carne
crua - eram triturados em água.
A sopa pode ser uma refeição balanceada e completa se tiver em seus ingredientes pelo menos um
representante dos alimentos construtores (carnes, ovos, leite, proteína vegetal), dos energéticos (arroz, macarrão,
aveia, trigo) e dos reguladores (cenoura, tomate, acelga).
Consommé, um dos caldos preferidos dos franceses, é preparado com ervas frescas e especiarias, e
adicionados cubos de legumes e pedaços de aves.
Os italianos são amantes incondicionais deste alimento; os mais populares são o brodo e o minestrone. O
primeiro é feito à base de caldo de carne ou legumes, podendo receber alguma massa, como o capeletti. Já o
minestrone é uma sopa feita com legumes, pedaços de carne e pão.
Na Espanha, a mais famosa é o gaspacho, uma sopa fria de tomates e outros legumes batidos. Já em Portugal
são preparadas sopas grossas à base de batatas, lentilhas ou grão de bico, enriquecidas com couve ou embutidos.
No Brasil, o caldo de feijão é unanimidade ao lado da sopa de cebola, do creme de mandioca e mandioquinha.

Confira as suas calorias e nutrientes
Legumes (290 cal): sais minerais, carboidratos e fibras estão presentes no caldo de legumes que pode ser
feito com grande variedade de vegetais como abobrinha, cenoura e salsão. Se acrescentar batata, mandioquinha
ou inhame, seu valor calórico aumenta e a quantidade de carboidratos também.
Creme de cebola (170 cal): a cebola é rica em fósforo e vitaminas do complexo B. Essa sopa ganha sabor
com a adição de creme de leite que, por sua vez, carrega grande quantidade de gordura que aumenta as calorias.
Por isso, deve ser consumida com moderação e de preferência como entrada, no almoço.
Canja (200 cal): arroz, frango e alguns legumes tornam a canja uma sopa rica em carboidratos, proteína,
vitaminas e fibras. Por ter um representante de cada grupo alimentar, é uma refeição completa e balanceada.
Caldo verde (165 cal): esse prato, típico de Portugal, ganhou temperos brasileiros. É feito com batatas, couve
e linguiça e por isso têm carboidrato, fibra, gordura e proteína. O melhor é consumi-lo como refeição única.
Lentilha (325 cal): o grão é calórico, em compensação a sopa é rica em
proteínas e ferro, assim como a de feijão. Pode ser servida como
entrada.
Queijo (340 cal): as sopas de queijo geralmente são
feitas com queijo gruyére ou ementhal e podem ser servidas
com manjericão picado e croutons. Como a base são queijos
amarelos, tem bastante gordura. Mas também é rica em cálcio.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Os amigos

Amor e perda
* Por Steve Jobs
“Eu fui sortudo! Encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. Wozniak e eu
começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós
trabalhamos muito e em 10 anos a Apple se transformou numa empresa de 2
bilhões de dólares com mais de 4000 empregados. Tínhamos acabado
de lançar nossa maior criação – o Macintosh – um ano antes,
e eu estava com 30 anos. E aí fui demitido. Como eu pude
ser demitido da empresa que eu fundei? Bem, conforme a
Apple crescia resolvemos contratar profissionais talentosos
para gerenciar a empresa comigo. No primeiro ano, as
coisas saíram bem. Mais tarde, nossas visões do futuro
começaram a divergir e entramos em atrito. Portanto, aos
30 anos eu estava fora da companhia. O que tinha sido o
foco de toda a minha vida adulta se foi e isso me destruiu.
Eu realmente não sabia o que fazer durante alguns
meses. Eu sentia que tinha falhado diante de toda a
geração anterior de empreendedores. Tinha a sensação de
que deixei cair o bastão quando ele estava sendo passado
para mim. Encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me
desculpar por ter trabalhado tão mal. Eu até pensei em fugir
do Vale do Silício, região da Califórnia onde trabalhava e estão
instaladas grandes empresas de tecnologia. Mas algo começou a
surgir lentamente em mim – eu ainda amava o que eu fazia. A série
de eventos na Apple não tinha mudado meus sentimentos. Fui rejeitado,
mas eu ainda estava apaixonado. Então, decidi recomeçar.

Dois cavalos viviam num pasto próximo de casa. De longe, pareciam iguais; mas de perto, percebi
que um era cego. O outro, aparentando ser mais jovem, estava sempre procurando ajudá-lo.
Fiquei sabendo que por generosidade do seu dono, o cavalo sem visão ganhou a companhia de
um outro, que usava um sino no pescoço, justamente para que pudesse se orientar através do som
de seu companheiro.
Eles passavam os dias juntos. Quando começava escurecer, o cavalo cego seguia-o até o
estábulo, guiando-se pelo som do sino, confiante de que nunca se perderia e que estava em ótima
companhia. Sentia que seu amigo o protegia e gostava muito dele. Seu amigo não se importava com
a sua deficiência e tinha a certeza de que toda aquela dedicação não era por piedade, mas por amor!
Eu presenciei, várias vezes, a preocupação do cavalo guia em relação ao seu colega. Quando
necessário, diminuía a marcha para que o cavalo cego pudesse segui-lo, sem dificuldade.
Assim como o proprietário desses dois cavalos, o Criador não se desfaz de nós só porque não
somos perfeitos ou porque temos problemas ou desafios. Ele cuida da gente e coloca em nosso
caminho pessoas para nos ajudar.
Algumas vezes, somos o cavalo cego – guiado pelo som do sino daqueles que o Criador coloca em
nossas vidas. Outras, nós somos o cavalo guia, ajudando as pessoas a encontrar seu caminho. Assim
também são os Amigos. Você não precisa vê-los, mas eles estão sempre dispostos a nos ajudar.

Eu não consegui enxergar isso na hora, mas o fato é que ser demitido da Apple foi a melhor coisa
que jamais poderia ter me acontecido. O peso de ser bem sucedido foi trocado pela leveza de ser um
iniciante novamente, sem ter certeza de quase nada. Isso me libertou para entrar num dos períodos
mais criativos da minha vida.
Nos cinco anos seguintes, abri duas empresas: a NeXT e a Pixar. E me apaixonei por uma magnífica
mulher que se tornaria minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme do mundo animado por computador,
o Toy Story, e é o mais bem sucedido estúdio de animação do mundo. Numa memorável sequência
de eventos, a Apple comprou a NeXT e eu retornei à Apple. A tecnologia que nós desenvolvemos
na NeXT está no coração da atual ressurreição da Apple. Laurence e eu temos construímos uma
maravilhosa família, juntos.
Tenho toda a certeza de que nada disso teria acontecido se eu não fosse demitido da Apple. Foi
um remédio de gosto amargo, mas acho que o paciente precisava dele. Às vezes, a vida lhe bate na
cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em
ação foi o fato de que eu amava o que fazia. Você tem que achar o que você ama. E isso é tão verdade
para o seu trabalho quanto é para o seu companheiro. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da
sua vida e o único jeito de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita que é um belo
trabalho. E o único jeito de fazer um belo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não achou,
continue procurando. Não fique sentado. E, como qualquer grande relacionamento, só melhora mais
e mais conforme os anos vão passando. Então, continue procurando até achar!“
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Para refletir
Você conhece o relacionamento entre os seus olhos? Eles piscam juntos, se movem juntos, choram
juntos, vêem coisas juntos e ainda dormem juntos, embora nunca vejam um ao outro. A amizade
deveria ser exatamente assim.
Os amigos nem sempre conseguem levantar você, mas fazem de tudo para não deixá-lo cair!
O destino une e separa os amigos. Mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecê-los, já que
um dia nos fizeram felizes.

COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 1 3 2

Sopa de Abóbora e
Queijo Gorgonzola
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

500g de abóbora japonesa
2 tabletes de caldo de legumes
1 litro de água quente
180g de queijo gorgonzola picado
1 xícara (chá) de creme de leite sem soro
salsinha a gosto picada

Modo de preparo
Retire a casca e as sementes da abóbora e pique-a em
pedaços médios. Dissolva o caldo de legumes na água
quente, junte a abóbora e deixe cozinhar até que fique
macia, aproximadamente 25 minutos. Bata no liquidificador
com um copo e meio de caldo do cozimento, o queijo
gorgonzola e o creme de leite sem soro. Acerte o sal.
Coloque na sopeira e acrescente a salsinha picada. Sirva
acompanhada de pão italiano.

Sopa de Cebola
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 batatas grandes
400g de cebolas
2 colheres (sopa) de manteiga
1 dente de alho
1 tablete de caldo de carne
1 colher (sopa) de farinha de trigo
3 xícaras (chá) de água fervente
sal e pimenta-do-reino a gosto
1/2 lata de creme de leite sem soro
salsa e queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo
Descasque as batatas e as cebolas e corte-as em pedaços.
Refogue-as na manteiga junto com o alho. Dissolva o caldo de carne e a farinha de trigo em ½ copo de água fria e
transfira para panela. Acrescente a água fervente, cozinhe
por 20 minutos e bata tudo no liquidificador. Leve ao fogo
novamente para engrossar um pouco, acrescente a pimenta e acerte o sal. Desligue o fogo e acrescente o creme de
leite sem soro. Antes de servir, polvilhe com salsa e queijo
ralado.

Sopa de Queijo

Chocolate Quente Cremoso

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
1 xícara (chá) de queijo prato ou mussarela ralado
1 xícara (chá) de queijo provolone ralado
1 xícara (chá) de farinha de trigo
4 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de margarina
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
salsinha e cebolinha picadas

Modo de preparo
Refogue a cebola e o alho na margarina. Acrescente 1 xícara de leite, a farinha, o queijo provolone e o queijo parmesão. Mexa até formar um creme grosso. Retire do fogo
e bata no liquidificador com o restante do leite e leve ao
fogo novamente por mais alguns minutos, mexendo sempre. Se ficar muito grossa acrescente um pouco mais de
leite. Desligue o fogo, acrescente o queijo prato, a salsinha
e a cebolinha, mexa delicadamente e sirva imediatamente.
Acompanha pão italiano ou torradas.

2 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) de amido de milho
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
3 colheres (sopa) de açúcar
1 canela em pau
1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite, amido de milho, o chocolate em pó e o açúcar. Despeje em uma panela com a
canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver.
Desligue, adicione o creme de leite sem o soro e mexa bem
até ficar homogêneo. Retire a canela e sirva quente.

Foto ilustrativa
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