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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
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

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
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Saúde

Diferenças entre gripe, resfriado e rinite
Basta um espirro para achar que pegou gripe. Ainda mais no inverno, quando há aglomeração
de pessoas em lugares fechados e sem ventilação, que acabam tossindo, espirrando ou falando muito perto umas das outras, o que facilita a transmissão do vírus. Entretanto, um espirro
pode ser sinal de um resfriado ou mesmo de uma rinite.
Apesar de apresentarem sintomas semelhantes, os da gripe são bem mais intensos, provocando
febre que pode chegar aos 40 graus e durar vários dias; dores no corpo e mal-estar, o que compromete
a atividade física e intelectual. E mais: o vírus da gripe não se manifesta apenas na parte da faringe
situada atrás das fossas nasais, na região da garganta, mas na traqueia, brônquios e eventualmente
nos pulmões. Portanto, trata-se de uma doença de maior extensão e intensidade, que pode causar
complicações graves, o que não ocorre nos casos de resfriados e rinite alérgica.
No resfriado, os sintomas são parecidos com os da rinite alérgica, porém vem acompanhado de
uma faringite branda, ou seja, uma leve dor de garganta e até um certo mal-estar. Esses sintomas
duram 3 ou 4 dias e depois desaparecem. O que mais incomoda é o desconforto do nariz.
Já na rinite alérgica, o nariz fica obstruído, com secreção, e a pessoa espirra várias vezes.
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Consumo

Convênio

Evite surpresas nas
compras pela internet

Dicas para manter
seu plano de saúde

Comprar pela internet é cômodo, rápido e
algumas vezes até mais barato. Porém, a
dificuldade de trocar ou devolver produtos
com defeitos pode representar uma
barreira para o consumidor. A redução
dos prazos de pagamento (sem juros)
e a diminuição da oferta de frete grátis
também podem fazer o consumidor
desistir da compra.

Existem regras para que aposentados
e demitidos possam manter seu plano
de saúde coletivo após o desligamento
da empresa – caso aceitem assumir o
pagamento integral.

Quem vai adquirir produtos pela internet,
deve evitar fazer os pedidos em cima da
hora, para não ter surpresas desagradáveis
em relação aos prazos de entrega. Outra
dica é ler a política de trocas dos sites antes
de tomar a decisão final. Algumas empresas
oferecem o serviço gratuitamente, enquanto
outras cobram para retirar e devolver as
mercadorias.

O funcionário que para de trabalhar ao se
aposentar pode manter o benefício pelo tempo
que desejar, desde que tenha contribuído com o
pagamento mensal daquele plano por mais de 10 anos.
Quando o tempo é inferior, cada ano de contribuição
dá direito a um ano no plano coletivo após a aposentadoria. Se o
aposentado continuar trabalhando e for demitido sem justa causa tem direito ao plano coletivo.No caso
de um funcionário demitido sem justa causa, ele tem direito a manter o plano de saúde coletivo por
um período equivalente a um terço do tempo de contribuição, sendo que esse período não pode ser
inferior a seis meses nem ultrapassar dois anos.
Aposentadoria
Atualmente, meio milhão de brasileiros permanecem no mercado de trabalho após a aposentadoria
por idade (65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres) ou tempo de contribuição (35 anos
para eles e 30 anos para elas). O benefício do INSS vai de R$ 724 a R$ 4.390,24.

Aprenda a bloquear os spams
Atualmente, os celulares são bombardeados por torpedos publicitários, os spams.
Acompanhe, a seguir, como desbloquear essas mensagens indesejáveis.
■ 7726
Clientes de todas as operadoras podem denunciar esses torpedos ao
Serviço de Relatório de Spam (SRS). A mensagem indesejada deve ser
encaminhada para o número 7726.
■ Vivo
Entre em contato com a Central de Atendimento pelo número
*8486 ou pelo site www.vivo.com.br.
■ TIM:
Mande um SMS com a palavra SAIR para o número 4112 ou ligue
para *144.
■ Claro
Envie um SMS com a palavra SAIR para 888 ou peça o bloqueio pelo
canal de atendimento 1052.
■ Oi
Encaminhe a palavra SAIR para o número 55555.
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3a Idade
Idosos têm descontos
em hotéis
Acaba de ser lançada nova etapa do “Viaja Mais
Melhor Idade”, programa que dá benefícios
para turistas com mais de 60 anos. Além dos
descontos a partir de 20% em pacotes de
agências de viagem, os idosos agora poderão
comprar em hotéis cadastrados diárias mais em
conta.
Os aposentados também podem usar as
linhas de crédito do Banco do Brasil e da Caixa
para financiar as viagens em até 48 vezes.
Mais informações, no site viajamais.gov.br.
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Pós-graduação

Turismo

Stricto ou lato sensu?
O mercado de trabalho está cada vez mais exigente
e competitivo. Por isso, depois de concluída a
graduação, muitos profissionais investem
numa pós-graduação. A dúvida é: fazer stricto
sensu ou lato sensu?
Se a intenção é dar aulas no ensino médio e
superior ou trabalhar com pesquisas científicas,
escrevendo projetos e artigos, o melhor caminho
é o stricto sensu. Após a conclusão, você
receberá um diploma aprovado pelo Ministério da
Educação e o título de mestre ou doutor.
O mestrado costuma ser a escolha de quem
quer ser professor. No curso, é analisado de forma
complexa um determinado tema, concluindo com
uma dissertação. Por tratar-se de um estudo mais
aprofundado, o curso pode ter uma duração de até
cinco anos. Na conclusão, o estudante defende uma
tese.
Lato Sensu
Mas se a meta é mergulhar em determinado nicho de mercado, como áreas comerciais, produtivas,
marketing, finanças ou recursos humanos, opte pelos programas lato sensu, que irão lhe conferir um
certificado de especialista após a conclusão, e não o título de mestre ou doutor.
Entre os cursos lato sensu, destaca-se o MBA - Master in Business Administration (Mestre em
Administração de Negócios), focado no mercado de trabalho e que se destina ao aperfeiçoamento dos
conhecimentos nas áreas de negócios, para alavancar a carreira. Geralmente, o MBA tem duração de
dois anos.

Como obter um bom aprendizado
√ Para um bom aproveitamento do tempo dedicado às matérias, estude sozinho,
em local silencioso e nada de ficar lendo e-mail, enviando torpedo, respondendo
WhatsApp...
√ As atividades físicas podem ajudar na concentração, além de
trabalharem o corpo, que acaba prejudicado pelos longos períodos
que se fica sentado. O ideal é se exercitar três vezes por semana.
√ Segundo especialistas, a concentração diminui após 50
minutos de estudos consecutivos. Por isso, recomenda-se que o
estudante faça pausas de 10 minutos durante a leitura e levantese para alongar o corpo.
√ Passar a noite estudando pode ajudar em determinados
casos. Mas não combina com um aprendizado duradouro. É
necessária uma rotina de 7 a 9 horas de sono para assimilar o que se
estudou. Uma dica: refeições leves dão mais disposição.
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Aproveite as férias
de inverno
em família!

Bariloche, Argentina
San Carlos de Bariloche, cidade dos Andes Patagônicos a 1.500 km de Buenos Aires, foi apelidada de
“'Brasiloche” por ser um dos destinos preferidos dos brasileiros - tanto entre os praticantes de esqui como entre
aqueles que se satisfazem em usar o teleférico só para ver de perto os campos nevados.
Cerro Catedral, a 19 km da cidade, oferece 120 km de área para os praticantes de esqui e snowbord, além
de uma área alternativa com 600 metros de extensão, batizada “esquibunda”, para os brasileiros que não sabem
esquiar, mas querem ter contato com a neve.
Há muita oferta de hotel na região do Cerro e também próximo a área central de Bariloche, onde a hospedagem
é mais barata. Inclusive esses hotéis de categoria turística foram reformados e o velho carpete foi substituído por
piso de madeira e agora contam com conexão wi-fi.
Independente de onde estiver hospedado, reserve um dia para visitar as lojinhas da Calle Miltre, a principal rua
de Bariloche. O real já pôde mais perante o peso, mas a relação 2 para 1 ainda é muito favorável.
Não deixe também de experimentar o fondue de queijo, as deliciosas trutas pescadas na região e para
completar o delicioso strudel. Do alto do Cerro Campanario, você poderá provar um dos melhores chocolates
quentes de sua vida.

Dicas
Junho é o início da temporada, com boa chance do turista pegar uma nevasca, e o preço dos pacotes é
atraente. Já em julho, alta estação, os preços sobem. Para quem tem disponibilidade, agosto pode ser uma ótima
alternativa, principalmente para o “bolso”. As montanhas estão com boa cobertura de neve e o perfil do turista
muda para casais em viagem romântica e esquiadores experientes. Vários estabelecimentos já fazem promoções
e as agências oferecem preços convidativos, inclusive para hotéis de luxo.

Rio Quente, Brasil
Emancipada de Caldas Novas em 1988, o turismo acontece em torno do complexo do Rio Quente Resorts, em
Goiás. O bairro da Esplanada, a 6 km do centro, concentra os restaurantes e flats.
A rede hoteleira pode ser dividida em duas. Uma é o complexo turístico do Rio Quente Resorts, com dois
parques aquáticos de águas quentes – o das Fontes e o requisitado Hot Park, com entrada e traslado gratuitos para
os hóspedes. Entre as novidades desse complexo, o Hotel Pousada foi renovado no ano passado, e inaugurados
em 2012 o Cristal Resort e o toboágua Xpirado, de 146 m de comprimento, cujo percurso é feito em 17 segundos,
a uma velocidade média de 30 km.
Outras opções hoteleiras ficam do lado de fora – de 350 m a 6 km do Hot Park –, como o Veredas do Rio
Quente, Serra Park, Águas da Serra e Hiliday House.
Não há muitas opções gastronômicas, já que os hotéis costumam incluir as refeições na diária. Quem quiser
procurar outros restaurantes, deve ir a Caldas Novas, que fica a 27 quilômetros do centro. O prato típico é o
empadão goiano.

Dicas
Se você não ficar hospedado no Rio Quente Resorts e tiver pouco tempo, reserve um dia inteiro para visitar o
Hot Park. Lá, descanse na piscina de ondas da Praia do Cerrado.
Agora, se tiver mais tempo, compre um pacote de dois dias para o Hot Park e conheça as atrações completas,
inclusive as que são pagas à parte, como tirolesa, rapel, arvorismo, mergulho com cilindro e Bird Land, para
observar e interagir com diversas espécies de animais.
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O amor é lindo e
viva Santo Antonio!
O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil há 61 anos, por
iniciativa de comerciantes paulistas que se inspiraram no dia de
Santo Antonio (13 de junho), conhecido como santo casamenteiro.
Na Europa e na América do Norte, a festa dos que se amam é
celebrada em 14 de fevereiro, dia de São Valentim ou Valentino. Este
santo viveu no século III, em Roma, no período em que o imperador
Claudius proibiu casamentos durante as guerras, por achar que o amor
prejudicava o ânimo dos soldados. Valentino continuou a casar os jovens
que o procuravam, e passou à história como padroeiro dos apaixonados. Por
contrariar as ordens do imperador, foi condenado à morte e decapitado no ano
de 278.
A tradição do Dia dos Namorados, entretanto, é anterior a São Valentino. Ela se originou na festa romana da
Lupercalia, em homenagem aos deuses Pã e Juno, e acontecia na chegada da primavera, quando era organizada
uma cerimônia nas aldeias, onde os nomes das moças solteiras eram colocados em uma caixa e depois feito um
sorteio, onde cada rapaz retirava um papel com o nome de uma jovem. Assim, a “sorteada” passava a ser a sua
namorada - e era por ele cortejada durante os doze meses que se seguiam.
No Brasil
No Brasil, o primeiro Dia dos Namorados foi comemorado em 12 de junho de 1953, para homenagear Santo
Antonio (1195-1231), para quem as moças acendem velas pedindo um namorado.
Curiosamente, antes de se instalar esta tradição, Santo Antonio era o santo dos objetos perdidos. Aliás, não
se pode pensar em objeto mais perdido do que um namorado de quem nem se conhece ainda o rosto...
A data foi criada como um pretexto para que os enamorados demonstrem seu amor trocando presentes.
Como hoje em dia as pessoas costumam estar envolvidas com seus afazeres, o Dia dos Namorados oferece uma
oportunidade para que se preste mais atenção no parceiro e na relação amorosa.
O Dia dos Namorados é uma excelente oportunidade para o casal reviver o começo de relacionamento.
“Brincar” de namorar é voltar no tempo e beber na eterna fonte da juventude.

Nas lojas Coopercica,
produtos típicos para as Festas Juninas
Junho é mês das Festas Juninas. Nas lojas Coopercica, você encontra produtos prontos e também
ingredientes para preparar deliciosos pratos típicos, como bolo de fubá, pamonha, cural, cuscuz, canjica,
arroz doce, cocada, doce de abóbora, doce de leite, pé de moleque, batata doce, pinhão, pipoca, paçoca,
quentão, vinho quente, entre outros.
Apesar das Festas Juninas acontecerem praticamente em todo o País, elas são uma herança portuguesa. Os
principais festejos acontecem nos dias 13 (Santo Antonio), 24 (São João) e 29 (São Pedro).
No Nordeste, são realizadas grandes comemorações, praticamente o mês todo, nas cidades de Caruaru
(Pernambuco) e em Campina Grande (Paraíba).

Balões e fogos
Balões, fogos, quadrilha e fogueira: símbolos juninos trazidos pelos portugueses.
Os fogos de artifício, segundo a tradição popular, servem para despertar São João Batista. Em Portugal,
pequenos papéis são atados ao balão com desejos e pedidos.
O mastro de São João, conhecido em Portugal também como o mastro dos Santos Populares, é erguido para
celebrar os três santos ligados a essa festa. No Brasil, no topo de cada mastro são amarradas, em geral, três
bandeirinhas simbolizando os santos.
A quadrilha se originou de uma dança de salão francesa e se popularizou no Brasil no século 19. Ela se
fundiu a danças brasileiras, aumentou o número de pares e abandonou os passos e ritmos franceses. Ainda que
inicialmente adotada pela elite urbana brasileira, é uma dança típica da zona rural, e tornou-se uma dança típica
dos festejos juninos, principalmente no Nordeste.

Sorteio
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Copa
Começou o maior
espetáculo de futebol!
A "brasuca" já está rolando nos gramados brasileiros. 32 países participam desta Copa.
Acompanhe, a seguir, os escolhidos pelo técnico Felipão para defender a nossa seleção. Pode
haver substituição de algum desses jogadores, por motivo de contusão ou mesmo por decisão
da comissão técnica.

Jefferson

Julio Cesar

Victor

Daniel Alves

Maicon

Marcelo

Maxwell

Botafogo

Toronto-Canadá

Atlético-MG

Barcelona-Espanha

Roma-Itália

Real Madrid-Espanha

PSG-França

Dante

David Luiz

Henrique

Thiago Silva

Bayern Munique-Alemanha

PSG-França

Napoli-Itália

PSG-França

Fernandinho

Hernanes

Luiz Gustavo

Paulinho

Ramires

Oscar

William

Manchester City-Inglaterra

Inter de Milão-Itália

Wolfsburg-Alemanha

Tottenham-Inglaterra

Chelsea-Inglaterra

Chelsea-Inglaterra

Chelsea-Inglaterra

Bernard

Fred

Hulk

Jô

Neymar

Shakthar Donetsk-Ucrânia

Fluminense

Zenit-Rússia

Atlético-MG

Barcelona-Espanha

Goleiros
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Laterais

Zagueiros
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Volantes e Meias

Atacantes

COOPERCICA

13

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.

Couve-flor

Na Safra

Os vegetais da família das crucíferas, como a
couve-flor, contêm substâncias antioxidantes,
que podem prevenir o aparecimento de algumas
doenças - como as cardiovasculares - e também
é uma ótima fonte de vitamina C.
Substâncias encontradas na couve-flor ajudam a
diminuir a taxa de açúcar no sangue, auxiliando no
controle do diabetes.

Origem
A couve-flor, assim como a couve comum,
descende do repolho selvagem, originário da Ásia.
Ela é branca porque suas folhas recobrem as flores,
quando essas começam a crescer. Por não ficarem
expostas à luz solar, não há produção de clorofila, o
que dá cor verde às plantas.
Junto com o brócolis, a couve-flor era consumida
na região do Mediterrâneo desde a Antiguidade.
Os imigrantes italianos disseminaram seu cultivo
e consumo no Brasil, no século 19.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Cabotiã
Abóbora seca
Almeirão
Batata doce
Cheiro-verde
Couve-flor
Espinafre
Gengibre
Rúcula

Abacate
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Mexerica Ponkan

Como escolher e conservar
Procure os exemplares com a “cabeça” compacta,
de cor uniforme, sem manchas escuras. Os mesmos
cuidados devem ser tomados com a couve-flor roxa.
Se as flores estiverem envolvidas pelas folhas,
estas não devem estar murchas, e sim verdes e
viçosas.
Guarde a couve-flor inteira, sem lavar, na
geladeira, em saco plástico perfurado (para não
acumular água) e com o caule para baixo. Assim, ela
pode ser conservada por até cinco dias.
Se as flores já estiverem separadas e picadas,
podem ser guardadas na geladeira, também em saco
plástico perfurado, por dois ou três dias.

Ideias para servir
Pode ser fervida rapidamente, esfriada e colocada
na salada. Outra opção é servi-la com molho branco
e gratinada no forno.
O talo e as folhas da couve-flor podem ser
utilizados para a preparação de sopas de legumes.
Para que as flores fiquem bem brancas após
serem cozidas, coloque um pouco de leite e uma
rodela de limão na água do cozimento.
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Nutrição

A bebida dos deuses!
Tomar vinho é quase um ritual sagrado. Os deuses gregos, há milhares de anos, já degustavam um
líquido extraído das uvas, de sabor agradável, aroma irresistível e cor atraente. Mas não é só por isso que
ficou conhecido como a bebida dos deuses. Estudos recentes comprovam que faz bem à saúde, quando
ingerido com moderação. O resveratrol, um antioxidante natural encontrado na casca das uvas mais
escuras, protege o organismo do envelhecimento e é benéfico ao coração.
O vinho é uma bebida natural, resultado da fermentação do suco de uva (mosto). O processo de fermentação
ocorre por ação de levedos naturais, que consomem o açúcar do suco, transformando-o em álcool e em gás
carbônico.
A partir dessa base, surgem as variações. Se as uvas forem tintas e a casca ficar misturada ao mosto durante
a fermentação, o vinho será tinto. Se a casca ficar pouco tempo, o resultado será o vinho rosé; se as uvas forem
brancas ou tintas, mas a casca for imediatamente separada do mosto, o vinho será branco.

Vinhos de mesa
■ Tintos: existem os tipos mais leves e refrescantes, como o Valpolicella e o Bardolino, na Itália
e os Cabernet Sauvignon produzidos no Chile, Austrália e Nova Zelândia. Alguns são fortes como o
Cabernet Sauvignon da Califórnia e o Shiraz produzido na Austrália.
■ Rosé: feito com uvas tintas, cuja casca é retirada no meio do processo, adquire uma tonalidade
mais suave. São produzidos na França.
■ Brancos seco: produzidos a partir de uvas brancas (na verdade, de casca verde), destacam-se
os Bordeaux brancos e os italianos Frascati, entre outros. Também podem ser frutados e aromáticos.
Há uma boa produção de brancos secos na Itália, Califórnia, Austrália e África do Sul.
■ Brancos doces: conhecidos como vinhos de sobremesa, têm açúcar natural da uva. Os
mais famosos são os da região de Bordeaux, na França. Destacam-se também os alemães.
■ Espumantes: preparados a partir de uvas brancas e tintas, em geral, resultam em
um vinho branco ou rosé, com gás. O melhor exemplar é feito na região de Champagne,
na França, por isso ficou conhecido por champanhe. A mesma bebida recebe nomes
diferentes: na Itália, spumanti e na Espanha, cava.
■ Fortificados: são acrescidos de álcool. São mais doces e têm maior durabilidade,
como os vinhos do Porto e do Madeira (Portugal) e do Jerez (Espanha).

Tipos de uvas
■ Cabernet Sauvignon: é a uva mais conhecida no mundo. Com ela são produzidos os
vinhos tintos de Bordeaux, na França. Geralmente, é combinada com outras uvas
para suavizar o sabor. Esta uva dá origem a vinhos fortes e concentrados
(Califórnia, Austrália, Itália e Portugal) ou mais leves (Espanha, Chile, Nova
Zelândia e Brasil).
■ Chardonnay: considerada a melhor uva para a produção
de vinho branco seco. Na região francesa de Bourgogne, a uva
é fermentada e amadurece em tonéis de carvalho, graças a uma
técnica adotada também na Califórnia, Itália, Espanha e Austrália.
Esta uva também é usada no Chile, Argentina, Nova Zelândia, África do
Sul e Alemanha.
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Reflexão

Storytelling

Correr riscos é preciso!

Abra um sorriso novamente,
Jair Rodrigues!
Grande cantor. Sua alegria e seu bom humor contagiavam
o público. Jair Rodrigues também era admirado pela
simplicidade com que se comunicava com a plateia e pelo
seu vigor físico. Aliás, não parava um minuto durante as
apresentações. Era amigo de todos e seu sorriso iluminava
seu rosto e o semblante das pessoas, com gestos amplos
como se abraçasse a todos, ao mesmo tempo.

Só compreendemos o milagre da vida, quando deixamos que o inesperado aconteça.
Todos os dias, o Criador oferece, junto com o nascer do sol, um momento mágico para mudar
aquilo que não gostamos ou não estamos satisfeitos.
Todos os dias, muitas pessoas preferem fingir que não percebem este momento; que hoje é igual
a ontem e será igual a amanhã.
“ Sorri com força

No show que fez em Jundiaí, em março passado, encantou todas as
Sorri com vontade
faixas etárias, e demonstrou estar em ótima forma física e mental. Inclusive,
Sorri pra vida
chegou a plantar bananeira no palco, para delírio da plateia. Ficava difícil
Pra ela te sorrir de verdade”.
acreditar que tinha 75 anos.
Entretanto, faleceu no dia 08 de maio passado, em sua casa em Cotia
Jair Rodrigues
(SP), vítima de um infarto agudo do miocárdio. Mas continuará sendo aquele
cara com quem você gostaria de “bater um papo”, em qualquer lugar. Era
casado com Clodine Mello, e pai de Jair Oliveira e Luciana Mello, ambos cantores.
Ao subir para o “andar de cima”, certamente, foi recebido por sua eterna parceira e amiga, a “pimentinha” Elis
Regina, e por muitos outros.

Mas quem prestar atenção no seu dia, descobrirá o instante mágico. Ele existe. É um momento
em que toda a força do universo descarregará sobre o seu corpo e lhe atingirá como um raio - super
energético -, e realizará milagres em sua vida.
Só que nem todos percebem este momento. Ele pode estar escondido na hora em que enfiamos
a chave na porta pela manhã; no instante de silêncio logo após o jantar ou nas mil e uma coisas que
fazemos e não as valorizamos, por achar que é tudo igual.
O instante mágico ajuda as pessoas a sair da acomodação, mudar suas vidas e a buscar seus
sonhos.
Nada será fácil. Você pode sofrer, ter
momentos difíceis, mas tudo será passageiro...
No futuro, você vai olhar para trás com orgulho
e fé!

Vida

Afinal, a Felicidade é uma bênção e, muitas
vezes, se conquista com muita dificuldade.

Nasceu em Igarapava, no interior paulista. De origem humilde, teve várias profissões – foi engraxate, mecânico
e pedreiro - e venceu muitos obstáculos para se tornar um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos.
Gravou dezenas de discos, DVDs e realizou turnês pela Europa, Estados Unidos e Japão. Atualmente, fazia
muitos shows pelo país e estava escrevendo sua biografia.
Apesar do sucesso, Jair foi fiel às suas raízes, conservando o seu jeito simples de ser e de se comunicar com
o público. A sua sinceridade também era admirada por seus fãs.

Carreira
Na década de 50, iniciou a carreira musical em São Carlos, depois foi para São Paulo participar de programas
de calouros. Gravou seu primeiro disco em 1962, com duas músicas para a Copa do Mundo daquele ano. Depois
gravou os LPs “Vou de samba com você” e “O samba como ele é”, lançados em 1964. Nessa época, atingiu
grande popularidade com sua interpretação da música “Deixa isso pra lá”, marcada pela gesticulação que fazia
com a palma da mão. Essa canção, considerada precursora do rap brasileiro por seu refrão “falado”, foi regravada
em 1999.
Em 1965, substituiu Baden Powell no show realizado no Teatro Paramount, em São Paulo. Foi nesta ocasião
que cantou pela primeira vez ao lado daquela que seria sua parceira, a estreante Elis Regina, com quem lançou
em seguida o LP “Dois na bossa”, gravado ao vivo. Graças ao sucesso alcançado pelo disco, formou com a jovem
cantora a dupla Jair e Elis, no comando do programa “O fino da bossa”, produzido pela TV Record.
Em 1966, foi um dos vencedores do Festival da Canção com a música “Disparada”, de Geraldo Vandré e Théo
de Barros, empatando com a música "A Banda", de Chico Buarque.
A partir daquele momento, sua carreira decolou e seu talento assegurou décadas de sucesso. Jair interpretou
ainda sucessos sertanejos como “O Menino da Porteira”, “Boi da Cara Preta” e “Majestade o Sabiá”.
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Para refletir
“Compreendi que viver é ser livre.
Que ter amigos é necessário.
Que lutar é manter-se vivo.
Que o segredo da vida é viver.
E que para ser feliz basta querer”.
Clarice Lispector
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Culinária
F IC H A 1 4 3

Creme de Abóbora com
Queijo Roquefort

Bolo Salgado Verde e Amarelo

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

200g de abóbora madura
3 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de cebola ralada
1 colher (sopa) de alho
3 colheres (sopa) de queijo roquefort
cortados em cubinhos
1 pitada de gengibre ralado
1 pitada de sal

Modo de preparo
Cozinhe a abóbora, bata no liquidificador e reserve. Em
uma panela coloque o azeite e doure bem a cebola e
em seguida o alho. Acrescente o queijo roquefort e mexa
até derreter, por aproximadamente três minutos. Junte a
abóbora batida e mexa até ela ficar escura. Acerte o sal,
coloque o gengibre e misture bem. Finalize com fio de
azeite, sirva com torradas.

Ingredientes
1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de óleo de canola
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 ovos
1 colher (sopa) de orégano
1 colher (sopa) de sal
4 colheres (sopa) de polpa de tomate
1 vidro de palmito picado
1 lata de ervilha em conserva
1 lata de milho verde bem escorrido
1 lata de atum em água
6 azeitonas verdes cortadas
1/2 xícara (chá) de salsa picada
sal a gosto

Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio
a polpa de tomate, palmito, ervilha, milho, atum, azeitona,
salsa e misture bem.
Em outro recipiente, misture os ingredientes para a massa
farinha de trigo, óleo, fermento, ovos, orégano e sal. Junte o
recheio com a massa e acerte o sal. Despeje tudo em uma
assadeira de furo central untada com margarina e polvilhada
com farinha de rosca. Leve ao forno pré aquecido a 200°C
por aproximadamente 30 minutos ou até que esteja assado.

Bombocado de Coco

Bolo de Fubá Cremoso

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 ovos inteiros
1 colher (sopa) de manteiga
2 xícaras (chá) de leite
3 xícaras (chá) de açúcar
5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
100g de coco ralado
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó

4 ovos
4 copos (tipo americano) de leite
1 1/2 xícara (chá) de fubá
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o
fermento em pó, e bata até ficar uma massa homogenea.
Depois acrescente o fermento e bata mais um pouco. Pré
aqueça o forno. Unte uma assadeira média com manteiga
e polvilhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao
forno para assar. Quando estiver crescido e corado está
pronto.

Em um recipiente bata os ovos. Acrescente o leite e aos
poucos coloque o fubá misturando bem. Coloque o açúcar,
a manteiga e misture novamente. Junte a
farinha de trigo e por último o fermento
em pó. Leve ao liquidificador,
batendo por alguns minutos.
Volte a massa para o recipiente
e acrescente o queijo ralado.
Despeje
numa
fôrma
untada com manteiga.
Leve ao forno quente por
aproximadamente
de
trinta a quarenta e cinco
minutos.

Imagem ilustrativa.
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