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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 4
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Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488
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Fone: 4581-9028
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Av. Humberto Cereser, 3805
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 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4, 5 e 6- 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
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Saúde
Fazer uma família feliz
está em suas mãos.

Doe sangue!
Por que doar sangue?

A necessidade de sangue é constante.
Transfusões de sangue fazem a diferença entre
a vida e a morte para centenas de pacientes
todos os dias.
Sua contribuição é muito importante para
adequar o estoque às necessidades dos
hospitais.

O que é preciso para doar sangue?

• Documento de identidade com foto (RG,
Carteira Profissional ou Carteira de Habilitação);
• Ter entre 16 e 67 anos de idade, sendo que
a primeira doação deve ter sido feita antes dos
60 anos;
• Pesar acima de 50 quilos;
• Estar em boas condições de saúde;
• Estar alimentado, porém tendo evitado
refeições pesadas (gordurosas);
• Trazer a receita médica dos medicamentos
adquiridos em farmácias de manipulação.
• Ler o folheto com as informações ao doador.

Quem não pode doar sangue?

Portadores de doenças transmissíveis pelo
sangue (como Aids).

Qual o intervalo entre as doações?

Homens podem doar a cada 2 meses, até no
máximo 4 vezes, no ano. Já as mulheres podem
doar a cada 3 meses, até no máximo 3 vezes,
no ano.

Como é a pré-triagem?

É verificada pressão arterial, pulso,
temperatura, peso e hematócrito
(exame onde é coletada uma gota
de sangue para identificar a
anemia, por exemplo).

O que acontece depois da doação?

• É oferecido um lanche para auxiliar na
reidratação;
• É aconselhável ingerir muito líquido durante
o dia e fazer as refeições;
• Evite carregar peso e fazer exercícios no
dia da doação.
* Fonte: Colsan – Unidade Jundiaí – R. XV
de Novembro, 1848 – Fone: 4521-4025
Depois de doar, você sentirá a sensação
de transformar a realidade de alguém!

14 de Junho
Dia Mundial do Doador de Sangue!
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Pesquisa

Férias

Conheça o perfil do
consumidor brasileiro

Economize na
sua próxima viagem!

Foi realizada uma pesquisa para avaliar o
comportamento do consumidor brasileiro, pela
Shopper Experience.

Julho está chegando e muitas pessoas
aproveitam esse mês de férias escolares
para viajar. Ao mesmo tempo em que você
se diverte e traz novos conhecimentos,
proporciona bem estar físico e mental.

O resultado foi o seguinte: a classe C é mais
controlada, valoriza os sentimentos positivos
de conquista associados ao poder de compra;
entretanto, está alerta em relação ao lado negativo do
consumo e mais atenta a dificuldades no pagamento
e nas taxas de juros. Na classe B, o consumidor
vivencia mais intensamente o prazer de comprar,
embora se preocupe com preços e condições de
pagamento. A classe A, por sua vez, deseja construir
um relacionamento melhor com as marcas.

Produtos para cabelos

Brasileiras gastam pelo menos R$ 40 mensais
com produtos para os cabelos. Este segmento é um
dos que mais crescem no Brasil. Em 2012, a receita
com a venda de shampoo, tinturas e condicionadores
cresceu pelo menos 15%, segundo a Nielsen.
Não é só o preço que faz a cabeça das brasileiras.
Conforme a pesquisa, para 90% das consumidoras
da classe C o preço não é fator primordial de escolha.
Fundamental é a qualidade do produto.

MEC lança site para
ensinar francês de graça
Resultado de parceria entre os governos do Brasil e da França, o Ministério da Educação (MEC)
acaba de lançar site para ensinar francês gratuitamente. As aulas podem ser praticadas por quem
tem contato com a língua ou por estudantes iniciados. No site www.francoclic.mec.gov.br são
oferecidas lições em texto, vídeos didáticos e exercícios, além de informações sobre a cultura
francesa.

Ganhadores da promoção
“Sopas Vono no seu Outono”
■ Ana Maria Medori Estrela
■ Cláudete Bergamim Zorzella
■ Ricardo Luis de Oliveira
■ Aurélia Ap. Serrano Mello
■ Marli Carvalho
■ Janaína Vicente Anholon

Os benefícios de uma viagem são duradouros e até ajudam a melhorar o desempenho profissional.
Portanto, se viajar é bom e saudável, sem comprometer o orçamento familiar é melhor ainda.
Acompanhe, a seguir, dicas para realizar viagens econômicas.
• Pesquise bastante e planeje antecipadamente a viagem;
• Estude bem o roteiro;
• Antes, faça uma reserva financeira e conheça a programação gratuita da cidade que irá visitar,
assim como as melhores e mais econômicas opções de hospedagem, alimentação e transporte.

O que é lazer para você?
Muitas pessoas pensam que estão vivendo momentos de lazer, mas na verdade não estão fazendo
o que mais gostam. Por modismo ou para ter o que contar, transformam o que
deveria ser prazer em obrigação. E acabam se cansando mais.
Lazer não é válvula de escape nem compensação por um trabalho
desgastante. Também não é ocupar o tempo só consumindo. Uma vida com
qualidade equilibra trabalho e lazer, que compreende esportes, viagens,
teatro, pintura, dança música, cinema e literatura.
Antes de agir, seja sincero com você mesmo e descubra o que
de verdade quer fazer! De repente, a resposta pode ser nada.
Afinal, o ócio também é uma forma de descanso.

* Sorteio dos contemplados com microondas, realizado em 06 de maio.

6

COOPERCICA

COOPERCICA

7

Ecoplaneta

Festas Juninas

Câmeras comprovam
grande biodiversidade
na Amazônia
Produtos típicos, você encontra nas
lojas Coopercica!

Câmeras registraram movimentação de 95
animais, de 16 espécies, durante 25 dias, na
Amazônia. Trata-se do projeto “Iauaretê”, para
monitorar onças pintadas.
Além de onças e um filhote, foram “flagrados”
na reserva ambiental Amaná (a 650 km de Manaus)
antas, aves, tatus e até um veado-capoeira, espécie
pouco pesquisada.
Segundo Daniel Rocha, biólogo do Instituto Mamirauá e um dos responsáveis pelos equipamentos
instalados ao redor do Lago Amanã, foi uma surpresa
detectar uma grande biodiversidade naquela região.
“Talvez o fato da área ser protegida confirme uma
elevada riqueza de espécies”, disse. Segundo ele,
dos 14 tipos diferentes de mamíferos que apareceram
no monitoramento, cinco estão sob algum grau de
ameaça e um deles é tão raro - o veado-capoeira -,
que os cientistas não têm dados suficientes para
explicar seu modo de vida.

De acordo com Rocha, ainda existem poucas
informações sobre o modo de vida das onçaspintadas, espécie ameaçada de extinção, pelos
seguintes motivos: redução do seu habitat (por causa
do desmatamento), caça predatória e a existência de
uma pressão sobre as espécies que fazem parte da
alimentação da onça como o veado e os porcos do
mato.

Simpatias

Ajude a preservar a natureza:
não faça queimadas!

As Festas Juninas acontecem de norte a sul do
Brasil. Podem ser pequenas (em escolas, na rua,
nos pátios das igrejas, nos clubes) ou em arraiais
gigantes como os que transformam as cidades de
Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na
Paraíba. Fogueira, quadrilha, fogos de artifício não
podem faltar e, como em toda boa festa, tem que ter
muita comida.
A comemoração no Brasil é uma herança
portuguesa acrescida de costumes franceses
introduzidos ainda na Europa, cujo objetivo é louvar
os santos de junho: Santo Antonio (dia 13), São João
(24) e São Pedro (29).

De janeiro a maio deste ano, foram registrados
3.000 focos de queimadas no Estado de São
Paulo, sendo que 1.000 deles ocorreram só no
último mês, segundo o Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais).

Prêmio da Quina de São João
pode chegar a R$ 90 milhões

O número de queimadas no Brasil cresceu 53,3%
em cinco anos, segundo o Inpe. Três fatores vêm
contribuindo para o aumento dos focos de incêndio: o
clima seco, a expansão agropecuária e a fiscalização
deficiente.
As queimadas são proibidas por lei e consideradas
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Onças-pintadas

As Festas Juninas estão chegando. Na
Coopercica, você encontra produtos prontos e
também ingredientes para preparar deliciosos
pratos típicos, como arroz doce, bolo de fubá,
bolo de milho, canjica, curau, cocada, doce de
abóbora, doce de leite, pé de moleque, milho
verde, pamonha, batata doce, pinhão, pipoca,
paçoca, quentão e vinho quente.

crime ambiental. O responsável por quase todas as
queimadas é o homem. Elas são muito prejudiciais
porque diminuem a quantidade de água disponível,
provocam erosão e acidez dos solos (afetando a
produtividade), destroem a biodiversidade, aceleram
a mudança climática, afetam a saúde das pessoas,
destroem as lavouras, provocam a morte do gado
e de animais silvestres e ainda incentivam o êxodo
rural (as famílias não conseguem se sustentar e
abandonam a terra).
Portanto, não faça fogueiras nem coloque fogo
em mato. A natureza agradece!

Para ser feita na véspera de Santo Antonio:
amarre uma fita branca e outra vermelha no pescoço
de Santo Antonio. Os nós devem ser bem apertados
para “castigar” o mesmo, pois dessa forma ele age
mais rápido, fazendo com que seu pretendente
apareça logo. Quando isso acontecer, o santo deverá
receber orações, a fim de recompensá-lo pelo castigo
e pelo desejo realizado.
Para ser feita durante a Festa de São João:
o carvão que sobra depois que a fogueira apaga
adquire poderes sobrenaturais. Portanto, se você
quer afastar o mau-olhado jogue na fogueira um
galho de alecrim, arruda ou uma trança de alho.

5 de Junho: Dia Mundial do Meio Ambiente

Na Lotérica São Vicente (loja 4) já começaram as apostas para a Quina de São João, cujo prêmio pode
chegar a R$ 90 milhões e não será acumulado. Ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados.
O sorteio será realizado em 24 de junho (dia de São João), no Caminhão da Sorte, que estará em Campina
Grande (PB), e terá transmissão ao vivo pela Band.
Até o dia 16 de junho, os sorteios regulares da Quina acontecerão normalmente. A partir desta data, todas
as apostas da modalidade serão direcionadas a este sorteio especial, inclusive as feitas com o volante comum.
Na Lotérica São Vicente você também pode pagar suas contas. Funciona de segunda a sexta, das 8h30 às
18h; no sábado, das 8h30 às 13h.
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Dia dos Namorados

Dicas para
surpreender
o seu amor
Uma queixa comum entre os casais
é a falta de romantismo no dia a
dia. Acompanhe, a seguir, dicas para
“adocicar” a relação.
♥ Faça uma surpresa. Pode ser um jantar à luz de velas em
plena segunda-feira ou um romântico “sequestro” na saída do trabalho.
♥ Mantenha contato. Pode ser um bilhete, telefonema, e-mail ou torpedo carinhoso. Quem não
gosta?
♥ Reserve uma noite por semana para namorar. Esqueçam os problemas por algumas horas e
pensem só em vocês.
♥ A comunicação é muito importante. Expresse os seus sentimentos, suas preferências. Seja
sincero. Esteja pronto também para ouvir o que outro tem a dizer. Esse comportamento é muito melhor
do que ficar esperando que um adivinhe os pensamentos e desejos do outro.
♥ É preciso proteger a intimidade. E, acima de tudo, lembre-se que o bom relacionamento sexual é
resultado de uma boa ligação emocional.

Como evitar gafes no namoro
Para se dar bem no relacionamento, evite algumas gafes.
Guarde os apelidos e diminutivos para a intimidade. Em público são de péssimo
gosto e deixam os outros constrangidos;
Mau humor, jamais! Controle-se e conte até mil... mas, mantenha a classe;
Nunca fale do ex, a não ser que o outro pergunte. Dê tempo ao tempo para
as confidências;
Evite falar alto, gesticular e contar vantagens para atrair a atenção do
amado. Olho no olho e uma voz apaixonada agradam muito mais;
Procure ser cúmplice dos programas do parceiro. Se não for
possível, incentive e dê a maior força;
Ser gentil, mandar flores ou abrir a porta do carro pode
parecer antiquado, mas as mulheres adoram!
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Comportamento
Perguntas para se fazer
antes do casamento
Os parceiros deveriam fazer algumas perguntas chaves antes
do casamento.
Nós já discutimos se vamos ter filhos? Se a resposta for sim, quem
vai cuidar deles?
Nós temos uma noção clara das obrigações financeiras de cada um
e dos gastos e investimentos que faremos?
Nós discutimos nossas expectativas de como manter o lar e
estarmos de acordo com o nosso estilo de vida?
A afetividade do meu parceiro está no mesmo patamar das minhas expectativas?
Conseguimos discutir nossas necessidades sexuais, preferências e medos?
Nós respeitamos e consideramos a ideologia e as reclamações do parceiro?
Compreendemos a fé e a necessidade espiritual de cada um e discutimos se nossos filhos serão
expostos a uma educação religiosa?
Nós respeitamos os pais do outro e iremos permitir que eles interfiram na nossa relação?
O que a minha família faz que incomoda?
Existem algumas coisas de que eu e você não vamos abrir mão durante o casamento?
Se um de nós receber uma proposta de trabalho irrecusável longe de nossas famílias, estamos
preparados para nos mudar?
Estamos convictos do compromisso desta união e acreditamos que o casamento possa sobreviver
a qualquer obstáculo que surgir?

Curiosidades
Alianças: os egípcios já as usavam no dedo anelar por
acreditar numa conexão direta com o coração.
Vestido branco: a tradição de usar vestido branco no dia de
casamento começou no século 19 com a rainha Vitória, da Inglaterra. Os bastidores
usados para fazer a renda do seu vestido foram destruídos para que ninguém pudesse
copiá-la. O branco simbolizava a pureza da noiva.
Marcha nupcial: fã do compositor Felix Mendelssohn, a rainha Vitória encomendou a este músico,
em 1842, uma música que ficou famosa quando foi executada no casamento de uma de suas filhas.
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Fazendo a Feira
JUNHO

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.

Pêra

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora seca
Alface
Almeirão
Batata doce
Couve-manteiga
Escarola
Espinafre
Pinhão

Kiwi importado
Laranja Pêra
Mexerica Poncã
Morango
Pêra argentina

A pêra é um fruto rico em fibras e vitaminas
(sobretudo A e C). Possui quantidades consideráveis de micronutrientes como vitaminas
B1, B2 e B3, sódio, potássio, fósforo, enxofre, magnésio, silício e ferro. A pêra possui
bastante água (85% de sua composição) e
baixo valor energético (100g = 41 calorias).
Ótima para dietas e também para ajudar no
funcionamento do intestino.
Auxilia também a regular o colesterol ruim
(LDL) e contribui para melhorar a função cardiovascular. A vitamina C promove a resistência
a infecções, além de ser um importante antioxidante, ajudando a proteger o organismo contra
os danos celulares.

Como escolher

Prefira as que estiverem firmes, para que
você possa armazená-las durante alguns
dias e não precise consumi-las de uma
só vez. A pêra deve apresentar uma
pele lisa. Evite aquelas que estiverem
perfuradas, com manchas escuras
ou moles.
Para acelerar o seu amadurecimento,
armazene as pêras dentro de um saco
de papel à temperatura ambiente. Evite
colocá-las em sacos plásticos fechados,
pois terão exposição limitada ao oxigênio
e poderão se maturar rapidamente.
A pêra torna-se perecível quando madura
e costuma absorver os cheiros; por essa razão,
deve estar afastada de alimentos de aroma
intenso.
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Nutrição
Queijos para todos
os paladares
Além de saboroso, o queijo é uma excelente fonte
de proteínas e cálcio. No Brasil vem aumentando
a procura pelo queijo de búfala (sobretudo a
mussarela), de cabra e de ovelha.
Os queijos de vaca podem ser classificados pelo
seguinte critério:
Mofos brancos
Brie: originário da França, sua característica
mais marcante é o crescimento externo de mofo
branco, aveludado e sem manchas – que, inclusive,
é comestível.
Camembert: surgiu no século 19, no vilarejo de
Camembert (Normandia, França).
Bleu de Bresse: de origem francesa, começou
a ser produzido em 1940. Sua superfície é macia
como a de um queijo Brie/Camembert e tem o sabor
marcante como o do gorgonzola.
Conservação: após aberto, envolva-o no papel
branco original, para preservar a textura do queijo e
permitir que ele continue respirando. Leve à geladeira
e consuma em até 5 dias.
Suíços
Gruyère: criado no vilarejo de Gruyère, em
Fribourg, na Suíça, possui sabor levemente
adocicado e textura macia. Apresenta “buracos”
medianos e uma casca dura, seca e de cor mais
acentuada.
Conservação: depois de aberto, envolva-o em
papel filme e leve o queijo à geladeira. Deve ser

consumido em até 5 dias.
Duros
Reino: foi introduzido no Brasil por queijeiros
holandeses, em 1880. Como o original holandês
era importado de Portugal, recebia o nome de
Queijo do Reino. Com o passar do tempo, adquiriu
personalidade própria, mantendo ainda a lata como
embalagem original.
Parmesão: a origem é do Vale do Rio Pó, uma
das regiões italianas mais tradicionais na fabricação
de queijo. Sua textura é firme, com sabor e odor
picantes e marcantes.
Conservação: mantê-lo em local fresco e
arejado durante o prazo de validade. Se o ambiente
for muito quente ou se quiser uma conservação mais
longa, coloque o queijo na geladeira. Após aberto,
envolva-o em papel filme.
Mofos azuis
Gorgonzola: também surgiu na região do
Vale do Rio Pó. Existe uma história em que um
habitante da pequena vila de Gorgonzola armazenou
muitos queijos. Como demorou para consumi-los,
apareceram alguns veios azuis-esverdeados na
massa. Mesmo sem ter certeza se estavam bons,
serviu e todos adoraram. É um dos queijos mais
tradicionais. Tem textura macia, um pouco pastosa e
quebradiça. O sabor é ligeiramente salgado.
Conservação:
após
aberto,
envolva-o
completamente em papel filme e leve à geladeira.
Consumir em até 5 dias.

Dicas na hora de servir
Se for servir queijos, o cálculo recomendado é de 300 gramas por pessoa e você
deve oferecer no máximo cinco tipos. Os queijos ganham mais sabor e cremosidade
quando retirados da geladeira 30 minutos antes do consumo.
Os queijos Brie e Camembert combinam com os vinhos frutados Sauvignon
Blanc e com os tintos Pinot ou Gamay.
Já os queijos tipos Suíços harmonizam bem com os brancos secos, como
Chardonnay, Riesling e Sauvignon Blanc, e tintos leves como Merlot, Carmenere
e espumantes Brut.
Os queijos Reino e Parmesão acompanham os tintos mais encorpados das uvas
Syrah e Cabernet Sauvignon ou brancos secos como o Riesling.
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Reflexão

Artigo

Você sabe o que é storytelling?
Conseguimos guardar um conhecimento mais facilmente na memória quando ele é
armazenado como uma história.
Histórias podem transmitir mensagens por gerações. A receita mais antiga da
qual se tem conhecimento só chegou até nós porque estava contida em uma
história mitológica de uma antiga civilização (Suméria). Graças aos sumérios,
hoje temos as cervejas.
Histórias nos conectam a personagens de uma forma especial. Torcemos pelos heróis como se fossem
amigos íntimos. A primeira vodka destilada em território americano surgiu em 1930. Mas só 3 décadas depois,
por causa dos filmes do James Bond, a bebida se popularizou. Os Estados Unidos tornaram-se o segundo maior
mercado de vodka do mundo. Poder gera resultados!
Acompanhe abaixo um storytelling do fundador da Apple, Steve Jobs, chamado “Ligar os pontos”.
“A minha história começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de faculdade
e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava que eu devia ser adotado por pessoas formadas. Então, tudo
estava preparado pra que quando eu nascesse fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto que
quando nasci eles decidiram que queriam uma menina. Então, meus pais adotivos, que estavam numa lista de
espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando se aceitavam um garoto e eles disseram que sim.
Minha mãe biológica mais tarde descobriu que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu
pai adotivo nunca se formou no colégio (ensino médio). Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Só
cedeu alguns meses depois quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade.
E 17 anos depois eu fui para o Reed College, uma faculdade cara, e todas as economias dos meus pais de
classe operária estavam sendo gastas na minha educação superior. Depois de 6 meses, não podia enxergar o
valor daquilo. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade poderia
me ajudar a descobrir. E lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante suas vidas.
Decidi sair e confiar que tudo acabaria dando certo. Era bem assustador naquela época, mas olhando para trás,
foi uma das melhores decisões que já tomei. Assim que eu saí pude parar de assistir as aulas obrigatórias que
não me interessavam, e comecei a frequentar as que pareciam interessantes.
Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então dormia no chão do quarto dos amigos; devolvia
garrafas de Coca-cola nos depósitos por 5 centavos para poder comprar comida; andava 7 milhas (11,2 km) aos
domingos para pegar uma boa refeição no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que eu encontrei
seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo.
A Reed College naquele tempo oferecia quem sabe a melhor instrução sobre caligrafia no país. Por todo o
campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta, apresentava uma bela caligrafia manual. Por eu ter saído e
não ter que assistir as aulas normais, eu decidi tomar aulas de caligrafia para aprender a fazer aquilo.
Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida. Mas dez anos depois, quando nós
estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, aquilo tudo voltou. E colocamos tudo no Mac. Foi o
primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu nunca tivesse entrado naquele simples curso da faculdade,
o Mac nunca teria os múltiplos tamanhos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E como o Windows só
copiou o Mac, provavelmente nenhum computador pessoal teria.
Se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu nunca teria entrado na aula de caligrafia, e os computadores
pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que eles têm. Claro que era impossível conectar os pontos
olhando pra frente quando eu estava na faculdade. Mas ficou muito, muito claro olhando pra traz 10 anos depois.
De novo: você não pode conectar os pontos olhando adiante; você só pode conectá-los olhando pra trás.
Então, tem que confiar que os pontos de algum jeito vão se conectar em seu futuro. Você tem que confiar em
alguma coisa. Essa ideia nunca me deixou cair e fez toda a diferença na minha vida”.

Conclusão: é preciso acreditar em si e enxergar as oportunidades.
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O que é viver bem?
Perguntaram à Cora Coralina, uma escritora brasileira quando tinha 95 anos, o que era viver bem
e ela respondeu:
“ Não tenho medo dos anos e não penso na velhice. E digo pra você: também não pense. Nunca
diga estou envelhecendo ou estou ficando velha. Eu não digo!
Eu não digo que estou ouvindo pouco.
É claro que quando preciso de ajuda, peço.
Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da
vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que se lê.
O bom é produzir sempre e não dormir de dia.
Também não diga pra você que está ficando esquecida porque assim você fica mais.
Não falo que estou doente; digo sempre, estou ótima. Eu não digo que estou cansada.
Nada de palavras negativas. Quanto mais você disser, mais esquecida ficará. Você vai se
convencendo daquilo e convence os outros. Então, silêncio!
Sei que tenho muitos sonhos. Sei que venho do século passado e que trago comigo todas as
idades. Mas não sei se sou velha. Você acha que eu sou? Tenho consciência de ser autêntica e
procuro superar todos os dias minhas dificuldades, jogando fora tudo o que é velho e morto.
Afinal, lutar é uma palavra vibrante, que levanta os fracos e determina os fortes.
O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear
otimismo e plantar sementes de paz e digo o que penso com esperança. Penso no que faço, com fé.
Faço o que devo fazer, com amor.
Eu me esforço para ser melhor a cada dia, pois a bondade também se aprende”.
Cora Coralina morreu aos 95 anos, em 1985. Cuidou do seu interior mais do que seu exterior. Tinha
todas as linhas da vida no rosto e que vida!

Para refletir
“Fechei os olhos e pedi um favor ao vento: leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de
bagagens pesadas... Daqui para frente apenas o que couber na bolsa e no coração”.
Cora Coralina

COOPERCICA

17

Culinária
F IC H A 1 3 1

Arroz com Açafrão

Creme de Feijão com Couve

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de arroz lavado
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de cebola picada
100g de presunto cru picado
1 colher (sopa) de açafrão
2 colheres (sopa) de alcaparras
2 e 1/2 xícaras (chá) de água morna
sal a gosto

1 xícara (chá) de feijão carioquinha
5 xícaras (chá) de água
2 dentes de alho
1 cebola picada
1 tomate picado
1 colher (sopa) de azeite
sal a gosto
4 folhas de couve manteiga picadas finamente

Modo de preparo

Modo de preparo

Em uma panela doure a cebola e o presunto no azeite.
Acrescente o arroz e refogue por alguns minutos. Depois
acrescente a água morna, o açafrão e misture bem. Por
último, acrescente as alcaparras. Acerte o sal e deixe
em fogo baixo até ficar cozido. Retire do fogo e sirva em
seguida.

Lave bem o feijão e deixe-o de molho de um dia para o
outro em 5 xícaras de água. No dia seguinte cozinhe em
panela de pressão junto com a água do molho, por cerca de
25 minutos ou até ficar bem cozido. Escalde a couve, pique
e reserve. Espere o feijão amornar e bata no liquidificador
com os demais ingredientes, exceto a couve. Volte o feijão
ao fogo para engrossar e apurar o sabor. Quando o caldo
estiver grosso, acerte o sal, coloque a couve picada e sirva
quente, acompanhado de torradas.

Ambrosia

Torta de Banana

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 ovos inteiros
2 xícaras (chá) de açúcar
1 pau de canela
4 cravos da índia
1 litro de leite
2 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de preparo
Bata os ovos com um garfo e reserve. Coloque em uma
panela grande 1/2 xícara de açúcar, a canela e os cravos
da índia. Doure o açúcar até adquirir a cor de caramelo.
Acrescente o leite, aos poucos, o suco do limão, o restante
do açúcar e os ovos batidos. Mexa de vez em quando, com
cuidado. Deixe cozinhar até empelotar, com menos ou mais
calda, como preferir.

Foto ilustrativa

6 bananas nanicas cortadas em rodelas
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
100g de coco seco ralado
1 colher (sopa) de canela em pó
suco de 1 limão
1 xícara (chá) de leite
1 ovo
1/2 xícara (chá) de margarina
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
sorvete de creme opcional

Modo de preparo
Faça uma farofa misturando meia xícara de açúcar, coco
ralado e a canela em pó. Reserve. Unte uma travessa refratária com margarina, distribua as rodelas de banana uniformemente e esprema o limão sobre elas. No liquidificador
coloque o leite, o ovo, a margarina derretida, 1 xícara de
açúcar e a farinha de trigo. Bata bem até formar uma massa homogênea e cremosa. Acrescente o fermento em pó e
bata mais um pouco. Espalhe metade da farofa sobre as
bananas, cubra com a massa e coloque a outra metade da
farofa sobre a massa. Leve para assar em forno preaquecido por aproximadamente 40 a 50 minutos. Sirva fria ou
morna com sorvete de creme.
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