Campanha de Inverno: participe!
Ainda dá tempo para você colaborar com a
Campanha de Inverno, doando agasalhos infantis, femininos, masculinos e cobertores, em
bom estado até o dia 30 de maio.
As doações podem ser depositadas nas urnas
instaladas nas seis lojas Coopercica. Os donativos serão encaminhados ao Fundo Social de
Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo
Paulista. A Coopercica conta, mais uma vez,
com a solidariedade dos seus cooperados.
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COOPERCICA

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
Maioria das pneumonias
não é consequência
da gripe
Pelo contrário, ela é causada por
uma bactéria conhecida como pneumococo e a gripe por vírus, sendo o
influenza o mais relevante. No entanto, ambas podem ser contraídas por
meio de contato interpessoal, segundo a Sociedade Paulista de Infectologia
(SBI).
O clima frio e seco associado à aglomeração de pessoas em transportes públicos e shoppings
contribui para o surgimento ou agravamento das doenças respiratórias, entre elas a pneumonia, principalmente entre crianças e idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças
pneumocócicas matam 1,6 milhão de pessoas por ano no mundo, ou seja, três vezes mais do que a
gripe.
Embora os sintomas das duas doenças sejam muito parecidos,
a febre, a tosse, o catarro e o mal-estar aparecem rapidamente
num quadro de gripe; já os sinais da pneumonia, surgem aos poucos.
Os sintomas da gripe estão presentes nos quadros de pneumonia,
além de falta de ar, pressão baixa e desmaios.
Crianças menores de dois anos, adultos acima dos 65 anos, pacientes
com doenças crônicas, fumantes e pessoas desnutridas estão mais suscetíveis a contrair as doenças respiratórias.
A vacina contra o pneumococo é a melhor forma de prevenção. Entretanto, a
imunização contra a gripe também é importante, mas não age diretamente contra
a pneumonia.
Perfil de cores: Perfil genérico de impressora CMYK
Composição Tela padrão
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Tecnologia

Dicas

Planos de internet, telefonia e TV
terão cancelamento automático
Nos próximos meses, o consumidor poderá cancelar serviços de telefonia
fixa e móvel, internet e televisão por assinatura sem precisar se reportar a
uma atendente de call center. Essa medida deve ser colocada em prática pelas
operadoras num prazo de até 6 meses.
Segundo o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC),
aprovado no dia 20 de fevereiro, qualquer pessoa poderá cancelar um serviço por meio da internet
ou simplesmente digitando uma opção no menu na central de atendimento telefônico da prestadora.
O cancelamento automático deverá ser processado pela operadora em, no máximo, dois dias úteis.
Pré-pago
Além disso, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) determinou que os créditos de
celulares pré-pagos tenham validade mínima de 30 dias.

Você sabe aproveitar bem o seu tempo?
Alguns hábitos simples podem fazer com que o seu dia pareça ter mais
de 24 horas.
▪ Planeje suas atividades e organize-as de acordo com a importância e
urgência. Considere fatores como tempo de deslocamento e esperas.
▪ Não conseguiu escapar do trânsito? Aproveite para ouvir música ou
notícias no rádio, fazer cursos de idiomas ou outro tema em áudio.
▪ Trinta minutos, três vezes por semana, ajudam a criar uma
rotina de exercícios; pode ser caminhada, corrida ou pedalada.
▪ A tecnologia – tablet, smartphone e celular – pode ajudá-lo
a se organizar, graças a ferramentas como calendário, alertas
e aplicativos bancários. Só não se esqueça de observar as
regras de segurança!
▪ Para se organizar melhor no trabalho, prefira realizar as
atividades mais difíceis na parte da manhã.

Estudante descobre como EUA podem
economizar milhões trocando fontes

▪ Depois de executar atividades que exigem concentração e
esforço, faça uma pausa de pelo menos cinco minutos para relaxar.
▪ Mantenha arquivos, pastas, relatórios, armários, carro, enfim, seus
pertences organizados. Faz uma diferença!

Suvir Mirchandani, um estudante americano de 14 anos, descobriu uma forma de os Estados
Unidos economizarem US$ 370 milhões todos os anos: trocando a fonte usada em seus
documentos impressos por uma mais fina.
Tudo começou quando Suvir fez uma pesquisa para sua escola e descobriu que, se os professores
e funcionários imprimissem tudo o que fizessem com a fonte Garamond, a escola poderia gastar US$
21 mil a menos por ano. Afinal, cada mililitro de tinta gasto pela escola custa cerca de US$ 25 – mais
do que um perfume francês, como o Chanel nº5.
Incentivado por seus professores, o garoto descobriu ainda que, se o governo americano trocasse
a fonte de todos os seus documentos para Garamond, os gastos com tinta cairiam de
US$ 460 milhões para US$ 136 milhões. Ainda não se sabe se o governo
vai adotar a mudança, mas Gary Somerset, chefe do departamento de
impressões dos EUA, disse à CNN que o estudo é “incrível”.
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Cooperativas
Expocoop será realizada em Curitiba
De 15 a 17 de maio, acontece a Expocoop 2014,
que oferece às cooperativas a oportunidade de realizar
negócios com os mercados nacional e internacional.
Atualmente, o Brasil é considerado um dos principais
países na economia mundial.
Com uma economia estável e em crescimento, o
Brasil possui um mercado potencial de mais de 170
milhões de pessoas – predominantemente urbano –,
com um parque industrial moderno e tecnologia de ponta
em diversos setores. O País é fonte de investimentos e
negócios.

COOPERCICA
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Datas

Homenagens

Mães são equilibristas!

Cegonha à vista!

No livro “Vida de Equilibrista – Dores e Delícias da Mãe que Trabalha”,
Cecília Russo Troiano, psicóloga e mãe, entrevistou mais de 800 mães que
trabalham fora e chegou à conclusão de que toda mulher é equilibrista,
pois não abre mão da maternidade, da realização profissional e também
dos momentos de lazer.

Elas são operadoras de Caixa na Coopercica. Estão gravidíssimas e aguardam ansiosas pelo
nascimento dos bebês. Janaína tem 22 anos e será mãe pela primeira vez. Já Silvana, 35 anos,
é mãe de duas meninas, e está muito contente porque finalmente dará a luz a um menino.

Mas há um sentimento, segundo a autora, que martela os corações e
mentes de 9 entre 10 mães: a culpa. “Basta ter um filho, para começar a se
sentir culpada”, comentou.
A mulher contemporânea acredita que precisa ser perfeita em tudo e
deveria dedicar grande parte do seu tempo livre aos filhos. Como isso não
acontece, passa a se culpar e, consequentemente, a se privar de certos
eventos, como uma ida ao cinema com o marido ou sair com as amigas.
“Não estamos cometendo nenhum pecado em nos divertir. A mulher
precisa parar de se punir”, enfatizou Cecília.
Com todas as mudanças de estilo de vida e de comportamento das
últimas décadas, a mulher já não vive exclusivamente para casar e ter
filhos em uma idade predeterminada pela sociedade de tempos atrás,
quando um casamento acontecia entre os 18 e 20 anos e o primeiro filho
nascia pouco tempo depois.
Hoje, a liberdade de escolha – graças aos métodos anticoncepcionais – e as novas atribuições da mulher no
mercado de trabalho propiciaram o surgimento de novos perfis de mãe. Por exemplo, a que trabalha em tempo
integral e deixa os filhos numa creche ou com um parente; a mãe tardia, que priorizou a carreira e atrasou seu
relógio biológico, mas por volta dos 40 anos se rendeu aos encantos da maternidade; tem ainda a mãe solteira
por opção, que escolheu ter um filho através da chamada “produção independente” e por aí vai...

“Nunca tinha passado por esta experiência. É uma sensação
gostosa. Estou amando a maternidade, me sentido mais
feliz. Eu e o Douglas estamos ansiosos pelo nascimento
da nossa bebê, a Nicolly, que vai nascer este mês. Espero
que seja de parto normal, mas se não for possível, tudo
bem. O importante é que nasça com saúde”

Janaína

“Era o que eu mais queria: ter um menino. Sou mãe
de duas meninas, a Arieli, de 12 anos, e a Júlia, de
7 anos. Agora, estou de quatro meses de gestação
do Guilherme. A maternidade é um dom de Deus e
modifica a mulher. Depois que fui mãe, só penso nos
meus filhos, na responsabilidade de dar uma boa
educação e oferecer o melhor para eles. Poder sentir
o bebê se mexendo na sua barriga é um momento
mágico. Por ser a minha terceira gravidez estou
tranquila. Talvez seja a maturidade. Tenho 35 anos.
O Guilherme deve nascer no dia 26 de setembro,
de cesariana. Porém, tudo depende da vontade de
Deus”.

Silvana
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Sorteios

Confira os ganhadores da PROMOÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
Todos os contemplados receberam um Kit Presente e Utilidade

Dia 01/04

Dia 02/04

Dia 03/04

Dia 04/04

Dia 05/04

Dia 06/04

Dia 07/04

Dia 08/04

Dia 09/04

Dia 10/04

Dia 11/04

Loja 1 • Stoessel Nascimento Brasil
Loja 2 • Sirlene D. S. Francisco
Loja 3 • Engracia Bizarro Sartore
Loja 4 • Vera Regina R. L. Silva
Loja 5 • Rosana Moreira de Almeida
Loja 6 • Wandir José Gaspar

Dia 12/04

Loja 1 • Alexandre da Silva Pereira
Loja 2 • Nilton Aparecido Pereira
Loja 3 • Anna Dias Camargo
Loja 4 • Paulo F. M. G. Hernandes
Loja 5 • Márcia Cristina Serral Olaia
Loja 6 • Elcio Borgonovi

Dia 13/04

Dia 14/04

Dia 15/04

Dia 16/04

Dia 17/04

Dia 18/04

Dia 19/04

Dia 20/04

Dia 21/04

Dia 22/04

Dia 23/04

Dia 24/04

Dia 25/04

Dia 26/04

Dia 27/04

Dia 28/04

Dia 29/04

Dia 30/04

Loja 1 • Maria José Santos da Silva
Loja 2 • Clécio Rogato
Loja 3 • Cláudia Ap. Finati Moreira
Loja 4 • Vera Lúcia Maria Gomes
Loja 5 • Ana Maria Vieira dos Santos
Loja 6 • Cássio Rogério Brito Salles

Loja 1 • Ana Maria Ferreira Costa
Loja 2 • Carlos Roberto Tanjoni
Loja 3 • Ligia Gonçalves da Silva
Loja 4 • Ilda Fernandes da C. Oliveira
Loja 5 • Cecília F. de Souza Carvalho
Loja 6 • Ademir Benedito Bueno

Loja 1 • Palmira dos Anjos Mesquita
Loja 2 • Aramis Paulo Caichutti
Loja 3 • Jefferson Lopes
Loja 4 • Anderson de Jesus Cardoso
Loja 5 • Benedito Antonio Pole
Loja 6 • Fátima Ap. Candido Quitério

Loja 1 • Antonio Carlos da Silva
Loja 2 • Jefeter D. de A. Oliveira
Loja 3 • Christian Jorge
Loja 4 • Patrícia Regina da Silva
Loja 5 • David de Oliveira
Loja 6 • Andréa de Fátima Benedito

Loja 1 • Euliria Micheletti dos Reis
Loja 2 • Luiz Carlos Lourenço
Loja 3 • João Batista Felício
Loja 4 • Roberta Eugênia P. Rodrigues
Loja 5 • Shirley Cristiane Fontebasso
Loja 6 • Lázara da Silva Oliveira
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Loja 1 • Nelson Luiz Bestetti
Loja 2 • Giuliana Guerra
Loja 3 • Geraldo Ferreira
Loja 4 • Nilda Gomes da Silva Moura
Loja 5 • Zildo José de Souza
Loja 6 • Cláudio Dagoberto Stella

Loja 1 • Ediene Silva Martins
Loja 2 • José Lopes da Silva
Loja 3 • Elisete Aparecida Kremer
Loja 4 • Jessleine Cristina Pinheiro
Loja 5 • Edvani dos Santos Inácio
Loja 6 • Jair de Souza Inácio

Loja 1 • Carolina Missori
Loja 2 • Antônio Andriossi
Loja 3 • Jandira Bernini
Loja 4 • Vanda Aparecida de Jesus
Loja 5 • Rogério Bezerra Lima
Loja 6 • Adriano Alberto X. Costa

Loja 1 • Geni Folgosi Rios
Loja 2 • Carlos Roberto Tonielo
Loja 3 • Edilene D. Nunes Bulhões
Loja 4 • Vanilda S. da S. Balduíno
Loja 5 • Rosemi B. Ribeiro Bastos
Loja 6 • Maria A. Marcos Lovera

Loja 1 • Maurício Nishiyama
Loja 2 • Rosangela Imperato
Loja 3 • Zeli Ribeiro
Loja 4 • José Aparecido Albino
Loja 5 • Emerson Edvaldo Altieri
Loja 6 • Marcelo Negri
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Loja 1 • Luverci Gomes de Azevedo
Loja 2 • Osriel Franzini
Loja 3 • Edna Toresin Menegatti
Loja 4 • Cristiane de Araújo
Loja 5 • José Maurício de Moraes
Loja 6 • Guiomar Gillio Padovani

Loja 1 • José Carlos Agabiti
Loja 2 • João Sérgio Fernandes
Loja 3 • Rosilma Ap. M. da Silva
Loja 4 • José Canova Filho
Loja 5 • Elza Pereira Coutinho
Loja 6 • Regis Alexandre Andreucetti

Loja 1 • Wagner Sene Fernandes
Loja 2 • Roseli Fangundes Ferreira
Loja 3 • Nilda Gilio Pereira
Loja 4 • Maria Christina da Costa Leal
Loja 5 • Bartolomeu Machado Rosão
Loja 6 • Boaventura Pires da Silveira

Loja 1 • José Geraldo Pereira Gomes
Loja 2 • Cristina Lopes das Neves
Loja 3 • Leonilda Furlan
Loja 4 • Cláudio Benedito de Moraes
Loja 5 • Giorgia Renata de Camargo
Loja 6 • Clóvis José Cavaglieri

Loja 1 • José Carlos Agabiti
Loja 2 • Daniela Cristina Lima Donato
Loja 3 • Eliana Ap. Carvalho
Loja 4 • José Donizete Kaip
Loja 5 • Neuza Machado da Silva
Loja 6 • Isabel Molina Garcia

Loja 1 • Antônio Pereira da Silva
Loja 2 • Elza Maria Lourençon
Loja 3 • Jony de Andrade Sobrinho
Loja 4 • Vanessa Defani da Silva
Loja 5 • Osvaldo Batista de Souza
Loja 6 • Arlindo Fonte Basso

Loja 1 • Maria Donizete Stecca Dangier
Loja 2 • Adriano Mantovani Costa
Loja 3 • Silviane Roseli Andres
Loja 4 • Djanira Magaly Sualdini
Loja 5 • João Sanches
Loja 6 • Luciana Perlatti L. Nunes

Loja 1 • Solange Rosa R. Eustachio
Loja 2 • Cláudio de Oliveira
Loja 3 • Claudete Garcia Gonçalves
Loja 4 • Joel Antônio Denardi
Loja 5 • Darci Rossi Rizzatti
Loja 6 • Homero Guarise

Loja 1 • Aparecida Helena P. Machado
Loja 2 • Michele Ferreira Lima
Loja 3 • Milton de Oliveira Góes
Loja 4 • Vinícius Aparecido dos Santos
Loja 5 • Célio Carlos de C. Martins
Loja 6 • Doraci Possani Oscar

Loja 1 • Ricardo Colombera
Loja 2 • Marcos Antônio Gomes Amorim
Loja 3 • Heloisa R. Sedano
Loja 4 • Vanderlei Antunes Alves
Loja 5 • João Batista Diago
Loja 6 • Luciangela Bifani Gomes

Loja 1 • Irineu Ferreira Lima
Loja 2 • Elisangela Massagardi
Loja 3 • Cesar Juarez Karling
Loja 4 • Sueli A. Zanini de Oliveira
Loja 5 • Oseas Antônio de Carvalho
Loja 6 • Maria Isabel Lourenço

Loja 1 • Regina M. Cegantin Zanatta
Loja 2 • Viviane Cristina Marino
Loja 3 • Marly de Oliveira Lehrbarch
Loja 4 • Deolilnda Daniela Ribeiro
Loja 5 • Edison Orestes Picchi
Loja 6 • Ana Paula Spinassi

Loja 1 • Daniel Cacita e Silva
Loja 2 • Adalberto A. B. Splendore
Loja 3 • Eunice de Lima Cayres
Loja 4 • Dealse Ferraz de Araújo
Loja 5 • Cláudia Q. Dias Guerra
Loja 6 • José Batista Paiva

Loja 1 • Arnaldo Stela
Loja 2 • Mario Márcio Torres
Loja 3 • Silvana Zanini
Loja 4 • Reginaldo Rogério Leardini
Loja 5 • Francinete R. Hildebrande
Loja 6 • João Rodrigues de Melo

COOPERCICA

Loja 1 • Gerson Ulisses Barcaro
Loja 2 • Geraldo André Betelli
Loja 3 • Antonio Randal da Silva
Loja 4 • Edivando Batista Ruela
Loja 5 • José Benício Coelho
Loja 6 • Rene Bardi Bissoni

Loja 1 • Ivany Olímpia B. Mantovani
Loja 2 • José Delgado Moreno
Loja 3 • Paulo Sérgio Patelli
Loja 4 • Josefa Carvalho Pinto
Loja 5 • Agostinho de Mello
Loja 6 • Maria Denosir de Oliveira

Loja 1 • Maria Angela R. Toffoli
Loja 2 • Janine do P. Derigge Corrêa
Loja 3 • Dula Alvares Nogueira
Loja 4 • Edson Alves Portugal
Loja 5 • Eliana Ap. Pierucci Larrubia
Loja 6 • Francisca N. Agnolon

Loja 1 • Simone Gandia M. Muller
Loja 2 • Andreia Lombardi S. da Silva
Loja 3 • Lindolpho Lázaro Silva
Loja 4 • Luiz Antônio Arruda
Loja 5 • Jorge Aparecido Bazzoti
Loja 6 • Braz Ribeiro de Mendonça
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Sorteios
Confira os ganhadores
da Churrasqueira Itaipava
■ Sandra Salustiano da Silva (loja 1)
■ Luis Carlos Lopes (loja 2)
■ Nancy Bomeisel Rossi (loja 3)
■ Moacir do Amaral (loja 4)
■ Leonilda Weiller Armonas (loja 5)
■ Luiz Henrique Ferreira (loja 6)
* Sorteio dos contemplados com churrasqueiras Itaipava, realizado em 01/04/2014.

Contemplados com o
Kit Churrasco Coopercica
Loja 01

Loja 02

Loja 03

Loja 04

Loja 05

Loja 06

Iara Maria Niero de Carvalho
Sandra Cristina Severino
Tommaso Matricardi
Maria Ap. Torso Silveira

Michael Nikolaides
Sandra Regina Correra
José Carlos Geromine
José Austaquio da Silva

Lucindo Salvador Vanali
Marco Antônio Santos
Nelson da Silva Almeida
Alceu Pires dos Santos

Geni Balmorisco de Andrade
Maria App. de O. Vieira
Kátia Mariano M. Staudt
Sandro Donizete Maciel

Ivone Teresa Niero Scaramel
João José R. Dreys
Roberto de Melo
Maria Aparecida Cordoba

Isabel Molina Garcia
Conceição Ap. Mingotti da Silva
Mario Antônio Galvão
Thaís Iotti Sibinel

■ Ademar Saccomani (loja 1)
■ Luiz Carlos Ferreira (loja 2)
■ Lucila Antoniazzi Junqueira (loja 3)
■ Reginaldo Ferreira dos Santos (loja 4)
■ Fábio Corsini (loja 5)
■ Gláucia Iara Gomes Sarti (loja 6)

Imagens meramente ilustrativas.

Veja quem foi premiado com
a Chopeira Art Chopp

* Sorteio dos contemplados com chopeira Art Chopp, realizado em 01/04/2014.
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Fazendo a Feira

Nutrição

MAIO

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.

Mandioca

Na Safra

Este tubérculo, conhecido também por
macaxeira ou aipim, é um ótimo carboidrato a
ser consumido – melhor que a batata - pela alta
concentração de fibras, que ajuda a regular o
funcionamento do intestino.
Qualquer alimento fonte de carboidrato
aumenta os níveis de serotonina (neurotransmissor
que age nas regiões do cérebro e é responsável
pela sensação de bem-estar), só que a mandioca
é campeã, segundo o terapeuta americano John
Gray, autor do livro “A Dieta de Marte & Vênus”. E
com esse neurotransmissor em alta, você fica mais
resistente aos efeitos negativos do estresse – um
deles é aumentar a produção do cortisol, hormônio
que faz o corpo estocar gordura na barriga.
O cálcio é outro componente de destaque. Além
de cuidar da saúde dos ossos, evita o acúmulo de
gordura dentro das células.
Como faz bem à saúde, inclua a mandioca na
sua dieta alimentar. Coma com moderação - 100g
de mandioca oferece 125 calorias – e desfrute
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Conheça os alimentos que
são diuréticos naturais

Hortaliças e Outros

Frutas

Abobrinha
Alface
Almeirão
Cebola
Couve
Escarola
Espinafre
Mandioca
Pinhão

Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Maçã
Mexerica Cravo
Ponkan

assim dos seus nutrientes. Afinal, saúde é o que
interessa!
Esta raiz se originou na América do Sul. No
Brasil, 50% do seu consumo vem do Nordeste.
Não é à toa que o Brasil é o principal produtor de
mandioca do mundo, ao lado da Indonésia.
Ela pode ser cozida em panela de pressão
ou água fervente até ficar macia. Extremamente
versátil, vai do prato principal, como no
escondidinho com carne seca, passa pelo
acompanhamento, quando é cozida e servida
com churrasco no lugar do pão (hábito comum
no interior do Estado de São Paulo), e chega à
sobremesa, como o delicioso pudim de tapioca ou
bolo de mandioca com coco.
Além disso, da mandioca é produzida farinha,
polvilho, tapioca e até bebida, como a tiquira, um
tipo de cachaça consumida no Maranhão.
O miolo deve ter cor uniforme (branco ou
amarelo), de acordo com a variedade, sem
manchas escuras. A polpa deve ser um
pouco úmida e se soltar com facilidade.
Como se estraga rapidamente, devese comprar a quantidade que será consumida.
Caso sobre um pouco, conserve-a descascada e
cortada em pedaços na geladeira, mergulhadas
em água.

COOPERCICA

Aspargo: possui asparagina, um aminoácido que
garante seu efeito diurético. Além disso, é pouco
calórico e seu alto teor de
fibras ajuda a eliminar as
toxinas do intestino.

Berinjela: por ter bastante água, melhora a circulação. A maneira adequada de obter seu efeito
diurético é cozinhá-la e
depois beber sua água.

Cenoura: é considerada
como um dos melhores
vegetais diuréticos, além
de ajudar a desintoxicar e
a acelerar o metabolismo.

Melancia: graças ao seu
alto teor de água, é um
potente diurético natural.
Contém licopeno, um antioxidante que fortalece
o sistema imunológico, e
também é desintoxicante.

Mirtilo: auxilia no tratamento de infecções urinárias, sendo um excelente diurético natural.

Pepino: seu alto teor de
água, garante seu poder
diurético. Contém silício
e enxofre, que ajudam na
eliminação de ácido úrico
pelos rins, diminuindo a
retenção de líquidos.

Tomate: é composto por
90% de água e apresenta
licopeno, betacaroteno,
vitamina C e selênio, que
ajudam a prevenir os radicais livres.

Uva: a água e o potássio
garantem sua propriedade diurética. Outra vantagem é que por apresentar
níveis baixos de sódio,
permite uma boa eliminação de toxinas através da
urina.
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Reflexão

Storytelling

A flor que amava o mar!

Esse “Cara” é o
Rei Roberto Carlos!
Roberto Carlos Braga acabou de completar 73 anos e até hoje
é “adorado” pelas mulheres, principalmente as maduras que
acompanham sua trajetória de sucesso de longa data. Foi um
dos primeiros ídolos da Jovem Guarda e um dos pioneiros
no Brasil do movimento “rock and roll”, surgido nos Estados
Unidos, na década de 1950.
Com composições próprias, geralmente feitas em parceria com o amigo Erasmo Carlos, conquistou fãs pelo
País. Com a fama, comandou ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléa um programa na TV Record chamado de
Jovem Guarda.
Além da carreira musical, estrelou filmes inspirados na fórmula lançada pelos Beatles, como "Roberto Carlos
em Ritmo de Aventura", "Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa" e "Roberto Carlos a 300 Quilômetros por
Hora".
Na virada para a década de 1970, reformulou seu repertório “rock and roll” e tornou-se um cantor e compositor
basicamente romântico. Logo também mudou seu público-alvo, que deixou de ser o jovem e passou a ser o
adulto.
Até hoje continua sendo um dos cantores que mais vendem discos no Brasil. Segundo a ABPD, Roberto
Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história do Brasil. Seus discos já venderam mais de 120
milhões de cópias e bateram recordes de vendagem.
Sua popularidade tanto no Brasil como no exterior fez com que ficasse conhecido como “O Rei”, tendo um dos
maiores fã clubes do mundo. Entre 1961 e 1998, Roberto lançou um disco inédito por ano.
Todo ano grava um especial de Natal pela Rede Globo, mesma época em que costuma ser lançados seus
discos.

História
Nascido no dia 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo), é o quarto e último filho do
relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga. Moravam numa casa modesta. Aos seis anos, no
dia da Festa de São Pedro, padroeiro da cidade, Roberto foi atropelado por uma locomotiva a vapor e sua perna
direita teve de ser amputada até pouco abaixo do joelho.
Ainda criança aprendeu a tocar violão e piano. O seu ídolo na época era Bob Nelson, um artista brasileiro que
se vestia de cowboy e cantava música "country" em português. Incentivado pela mãe, cantou pela primeira vez
em um programa infantil na Rádio Cachoeiro, aos nove anos.

Curiosidades
▪ Depois de 36 anos, Roberto fez um show ao vivo na Praia de Copacabana no Natal de 2010, para um público
de 700.000 pessoas e transmitido ao vivo pela Rede Globo.
▪ Roberto Carlos é pé quente. Em 2011, a Beija-Flor foi a grande campeã do Carnaval Carioca, com o enredo
"A simplicidade de um rei". Desfilando no último carro alegórico, levou a Marquês de Sapucaí ao delírio e no final
disse que chorou e sorriu na avenida.
▪ No segundo semestre de 2011, o cantor realizou um show para mais de 5 mil pessoas na cidade de
Jerusalém. O evento na cidade santa foi cantado em várias línguas e gravado em CD e DVD com tecnologia 3D.
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Havia uma flor à beira de um rio que se apaixonou pelo mar. Inspirada no som das águas do rio, que
corriam ansiosas para desembocar na sua imensidão, passou a amar profundamente o mar.
Apaixonou-se por alguém que nunca tinha visto, mas sempre quis estar junto.
De longe, ouvia o canto ritmado das ondas e imaginava-se bailando nos braços
do seu amado, numa dança compassada da qual só quem está apaixonado
pode imaginar e sentir.
Sonhava com o dia em que pudesse estar envolvida por aquele ser tão
admirado, intenso e forte. Tinha a certeza de que sentiria suas pétalas
acariciadas por alguém que certamente saberia ler a alma de uma flor tão
delicada!
Tanto sonhou e pediu que o seu desejo foi atendido. Mesmo sabendo
do risco da travessia, procurou seu amigo pássaro para que ele cortasse a
sua haste e assim a correnteza do rio pudesse levá-la ao encontro do seu
sublime amor, a fim de viver ao seu lado pela eternidade.
Caindo no rio, imediatamente sentiu o seu corpo congelar naquelas frias
águas, cujas correntezas a levavam de forma desgovernada e perigosa ao
encontro do seu príncipe.
No começo, gostou da aventura. Depois, sentiu medo quando um peixe deu-lhe uma mordida que
arrancou uma de suas pétalas. Este foi o princípio de sua jornada, com troncos no meio do caminho
que insistiam em obstruir a sua passagem e enormes cachoeiras que a arrastavam para as pedras, o
que fazia com que perdesse as suas pétalas, ou seja, a sua beleza.
Entretanto, o medo foi vencido pela determinação de quem sabe o que quer. Mesmo quase sem
pétalas, levava consigo a esperança de ir ao encontro do seu amor. As dores do mundo não se
comparavam à felicidade de realizar o seu sonho.
Apesar do sofrimento e da dor, atingiu seu objetivo: conheceu o mar e viveu um grande amor.
Na vida, não podemos reclamar nem se arrepender das nossas escolhas. Afinal, fomos nós
que optamos pelo caminho a ser percorrido. Os obstáculos e as dores podem ser superados
quando se tem um objetivo e muita fé.

Para refletir
“Os sonhos não determinam o lugar que você vai estar, mas produzem força necessária para tirá-lo
do lugar em que está”.
Augusto Cury

▪ Em novembro de 2012, foi lançado “Esse Cara Sou Eu”. O álbum chegou à liderança do ranking de vendas
do iTunes Brasil apenas com compras antecipadas, quando faltava ainda uma semana para o lançamento.

“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e depois afrouxa, inquieta e sossega. O que ela quer da
gente é coragem”.
Guimares Rosa
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Culinária
F IC H A 1 4 2

Salada de Feijão-Fradinho

Risoto de Aspargos e Parmesão

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

500g de feijão-fradinho
1 cebola média picada
1 ramo de salsa picada
1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída na hora
1/3 de xícara (chá) de azeite
2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco
1/2 colher (chá) de sal
1/2 maço de escarola lavada e picada
1 tomate cortado em cubos
1/2 pepino cortado em cubos

Molho
•
•
•
•
•
•

4 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
1 cebola roxa pequena bem picada
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
1 colher (café) de sal
1/3 xícara (chá) de água

Modo de preparo
Lave o feijão e deixe-o de molho de um dia para o outro.
Coloque em uma panela, cubra com água e cozinhe no
fogo brando até ficar macio, mas sem desmanchar. Se
necessário, acrescente mais água. Escorra, coloque em
uma tigela e, ainda quente, tempere-o com a cebola, a
salsa, a pimenta, o azeite, o vinagre e o sal. Deixe esfriar,
junte a escarola, o tomate e o pepino. Misture bem.
Para o molho: em uma tigela misture o azeite, o vinagre
balsâmico, a cebola roxa, a cebolinha, o sal e a água. Sirva
a salada com o molho.

400g de arroz arbóreo
400g de aspargos frescos
1/2 cebola picada
2 tabletes de caldo de legumes
2 colheres (sopa) de azeite
3 colheres (sopa) de manteiga
1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
3/4 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Dissolva os tabletes de legumes em 1 litro e meio de água
em fogo alto. Quando ferver, reduza o fogo. Corte a ponta
dos aspargos e reserve. Descarte a parte mais dura do
talo, descasque e corte em rodelas. Numa panela, coloque
o azeite, uma colher de manteiga e leve ao fogo médio.
Junte a cebola picada e mexa bem para não queimar.
Assim que a cebola ficar transparente, acrescente as
rodelas de aspargos e refogue um pouco, sem parar de
mexer. Acrescente o arroz à panela. Refogue por 2 minutos,
mexendo sempre. Aumente o fogo, junte o vinho branco e
misture bem até evaporar. Quando o vinho secar, coloque
uma concha do caldo e mexa sem parar. Quando secar,
adicione outra concha e repita a operação à medida que o
caldo for evaporando, sempre em fogo alto. Depois de 10
minutos, junte as pontas de aspargos. Continue cozinhando,
e acrescentando o caldo, por mais 7 a 8 minutos. O risoto
deve ficar cremoso e o arroz, al dente. Se for necessário,
junte um pouco mais de caldo e mexa bem. Na última adição
de caldo, não deixe secar completamente para não ficar
ressecado. Quando o risoto estiver no ponto, retire do fogo,
junte o restante da manteiga e o queijo parmesão, misture
muito bem e sirva imediatamente.

Picanha ao Forno com Batatas
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 picanha pequena inteira
400g de batatas
1 xícara (chá) de vinho tinto seco
1 xícara (café) de água
sal grosso
alho desidratado
pimenta-do-reino a gosto
1/2 xícara (chá) de azeite

Modo de preparo
Em panela com água e sal, pré-cozinhe as batatas.
Reserve. Faça uma mistura de sal grosso, alho desidratado
e a pimenta-do-reino. Esfregue bem essa mistura nos dois
lados da picanha. Em seguida besunte a carne com um
pouco de azeite, coloque numa assadeira com a gordura
para cima e ao redor acomode as batatas cortadas ao meio.
Junte no fundo da assadeira o vinho e a água. Leve ao
forno preaquecido a 180º por aproximadamente 30 minutos
ou ao ponto desejado da carne. Fatie e regue com o molho
da assadeira. Sirva acompanhado das batatas e salada.
Imagem ilustrativa.
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