Índice

Quem jogar lixo na rua
será multado!
O Programa Lixo Zero, lançado no dia 20 de agosto
no Rio de Janeiro, começou a multar as pessoas

04 Saúde
Conheça as doenças mais comuns
na 3a idade.

que jogam lixo nas ruas. Só no primeiro dia, foram
detectados mais de 110 infratores.
As multas são de R$ 157 para quem descartar
bitucas

de

cigarro

ou

lixo

06 Legislação
Os direitos dos idosos.

equivalente a uma lata de

07 Serviços

refrigerante e sobem até R$ 3
mil, para grandes quantidades

Inaugurada Drogaria na Loja 6.

de entulho. O infrator recebe na

08 Dicas

hora a multa impressa e deve
entrar na internet para emitir o

Como escolher a bicicleta.

boleto em até dois dias úteis.

10 Sorteios

Quem não pagar, terá o nome
sujo.

Acompanhe os ganhadores das
promoções.

Expediente

12 Mobilidade

Publicação mensal da Cooperativa de
Consumo Coopercica • Presidente: Orlando
Bueno Marciano • Diretora Comercial:
Beatriz de Melo Palacine Carvalho • Diretor
Administrativo Financeiro: José Apparecido
Longo • Projeto Gráfico: Legatto Propaganda
(11) 4587-0664 • Tiragem: 7.500 exemplares •
Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo MTB: 17.685 • Matérias para a revista: monica.
julia@terra.com.br • Sugestões e Publicidade:
atendimento@legatto.com.br • Atendimento
ao Associado: eventos@coopercica.com.br
(Eliana Bárbara).

14 Fazendo a Feira

Sugestões para facilitar a rotina.

Melão é o destaque deste mês.

15 Nutrição
Cerveja é a bebida mais
consumida no mundo.

16 Artigo
Disney: o poder das boas histórias.

Lojas Coopercica

2

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
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
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Saúde

Doenças mais comuns nos idosos
Segundo o Ministério da Saúde, as doenças
mais comuns apresentadas por idosos são:
■ Doenças Cardiovasculares: infarto, angina e insuficiência cardíaca
Fatores de risco: pouca atividade física,
fumo, diabetes, alta taxa de gordura no sangue
(colesterol) e obesidade.
Prevenção: praticar atividade física, não fumar, controlar o peso, colesterol e diabetes.
■ Derrames (Acidente Vascular Cerebral AVC)
Fatores de risco: pressão alta (hipertensão
arterial), fumo, sedentarismo, obesidade e colesterol alto.
Prevenção: praticar atividade física, não fumar, controlar a pressão arterial, peso e o colesterol.
■ Câncer
Fatores de risco: fumo, exposição ao sol,
alimentação inadequada, obesidade, casos na
família, alcoolismo.
Prevenção: consultar o médico pelo menos
uma vez por ano para fazer exames preventivos, evitar exposição ao sol em excesso e não
fumar.
■ Pneumonia
Fatores de risco: gripe, enfizema e bronquite, alcoolismo e imobilização na cama.
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Prevenção: praticar atividade física, boa alimentação e tomar vacina contra gripe e pneumonia.
■ Diabetes
Fatores de risco: obesidade, sedentarismo
e casos na família.
Prevenção: controlar o peso e a taxa de
açúcar no sangue.
■ Osteoporose
Fatores de risco: fumo, sedentarismo, dieta
pobre em cálcio; nas mulheres o risco é 7 vezes
maior.
Prevenção: Praticar atividade física de forma regular e sistemática, não fumar e comer
alimentos ricos em cálcio.
■ Osteartrose
Fatores de risco: obesidade,
traumatismo e casos na família.
Prevenção: controlar o
peso e praticar atividade física adequada.
* O Ministério da
Saúde
recomenda
que os idosos devem
consultar
um
médico
pelo menos uma vez por
ano, fazer exames e tomar
vacinas.

COOPERCICA
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Legislação

Serviços

Conheça os direitos
dos idosos
No Brasil, o Dia do Idoso é comemorado
em 1o de outubro. Segundo o Censo
Demográfico 2010 do IBGE, houve
aumento da população com 65 anos
ou mais, que era de 4,8% em 1991,
passando a 5,9% em 2000 e chegando a
7,4% em 2010.
O consumidor idoso tem direitos específicos e é protegido, entre outras leis, pelo Código de Defesa
do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso. Confira, a seguir, os principais direitos.
SAÚDE
Acompanhante em internação
É direito do idoso, tanto na rede pública quanto na rede privada.
Contratação de plano de saúde
A operadora do plano de saúde não pode se negar a contratar um idoso.
TRANSPORTE
Coletivo urbano gratuito
É direito do idoso (com 65 anos ou mais) ter acesso gratuito a transporte coletivo urbano e semiurbano (metrô, trens metropolitanos, ônibus de linha que circulam dentro da cidade e entre cidades
vizinhas).
Coletivo interestadual gratuito
Cada ônibus deve reservar duas vagas gratuitas para maiores de 60 anos com renda menor ou
igual a dois salários mínimos. Se houver mais de dois idosos que preencham essas características, a
empresa deve dar desconto aos idosos excedentes de pelo menos 50% do valor da passagem.
Vagas reservadas em estacionamentos
É obrigatória a reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados para os idosos;
sua localização deve garantir a melhor comodidade do idoso.
Vagas reservadas em vias públicas
Desde 2010, há uma lei federal destinando 5% das vagas de estacionamento em vias públicas
para o uso exclusivo de veículos conduzidos por idosos ou que os transportem, mediante autorização
emitida pela autoridade responsável pelo sistema viário.
CULTURA E LAZER
Direito a meia entrada
O idoso tem direito a descontos de pelo menos 50% no valor do ingresso para eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Basta a apresentação de carteira de identidade.
PROGRAMAS HABITACIONAIS
Reserva de unidades
É direito do idoso a reserva de 3% das unidades residenciais de programas habitacionais públicos,
dando-lhe prioridade na aquisição da casa própria. Havendo desrespeito a esse direito, procure o Ministério Público e denuncie.
Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)
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Inaugurada Drogaria Coopercica
na loja do Caxambu
Foi aberta no dia 24 de agosto, a Drogaria Coopercica, a segunda da rede,
na loja 6 (Caxambu). A primeira, está instalada na loja 4 (Jd. São Vicente).
Trata-se de mais um serviço oferecido pela Coopercica, para o bem estar
e o conforto dos cooperados.
A Drogaria da loja 6 oferece vários tipos de medicamentos, como
genéricos, similares e de referência, com descontos bem atraentes. Além
disso, conta com uma equipe especializada, com farmacêuticos, que realiza
aplicação de injetáveis.
Entre as novidades, destaque para a linha de dermocosméticos, de
marcas conceituadas, entre elas a La Roche,
Episol, Sun Max e Bepantol Derma. E também
uma linha infantil, composta por chupeta,
mamadeiras, cremes para assaduras, lenços
umedecidos, sabonetes, shampoos e muito mais.
Os cooperados encontram também uma seção com perfumaria
em geral. A Drogaria da loja 6 funciona no mesmo horário da loja: de 2a a
sábado, das 8h às 22h; domingo, das 8h às 18h. Aproveite e venha conferir
os produtos.

COOPERCICA
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Datas

Ecoplaneta

Aproveite a estação mais
florida para pedalar!
Considerada a estação mais bonita, a Primavera tem início
no dia 23 de setembro. O que você acha de aproveitar que
a temperatura está subindo, sair de casa para pedalar e
contemplar as árvores floridas que enfeitam as nossas
ruas? Além de tudo, é um ótimo exercício físico e
faz bem à saúde. Só não pode se esquecer de usar o
capacete.
Econômicas, populares e saudáveis, depois de se
consagrarem como soluções urbanas nas capitais europeias,
as bicicletas voltaram a registrar aumento de vendas no Brasil. Com a construção de novas ciclovias em grandes
avenidas, muita gente voltou a usar as bikes para chegar ao trabalho.
Estima-se que o Brasil tem hoje cerca de 60 milhões de bicicletas, ou seja, uma para cada três habitantes. Só
no ano passado, foram produzidos e importados mais de 4 milhões de unidades no país.
Antes de adquirir uma, escolha um tamanho adequado à sua estatura. Se você mede entre 1,50m e 1,60m, o
tamanho do quadro da sua bike deve ser de 48 cm; entre 1,60m e 1,70m (50, 52 ou 54cm); entre 1,70m e 1,80m
(54, 55 ou 56cm); entre 1,80m e 1,90m (57 ou 58cm).

Dicas
▪ A bike será usada para trabalhar, praticar esporte ou lazer? Se o objetivo é pedalar com os amigos, esqueça
as bikes para competição. Prefira as mais simples e confortáveis.
▪ Pessoas acima do peso, por exemplo, precisam de uma bicicleta mais robusta com componentes de
qualidade.
▪ Peça para fazer um “test drive” antes da compra.
▪ Defina a faixa de preço. Como os modelos são muitos, os valores podem variar de R$ 250 até R$ 5000.
Lembre-se que será preciso investir nos acessórios, como o capacete.
▪ A maioria das lojas oferece uma revisão gratuita após 30 dias de uso. Aproveite a oportunidade para ajustar
freios, câmbios e fazer um reparo geral.

Bikes para as crianças
Os modelos infantis são fabricados em quatro tamanhos de aro: 12 (para crianças
de 2 a 4 anos), 14 e 16 ( de 5 a 6 anos) e 20 (de 7 a 10 anos). Em geral, não
têm marcha, mas precisam ter um bom sistema de freios, de fácil manuseio. É
importante ter a certificação do Inmetro, o que assegura a qualidade do produto.
A bike infantil deve ter ajustes de selim e de guidão, a fim de acompanhar o
crescimento do pequeno ciclista.
Para a criança pedalar com conforto, o selim deve ser posicionado de modo
que, sentada, ela consiga tocar o chão com a ponta dos pés. Já a altura do
guidão não pode deixar a coluna nem muito ereta nem curvada demais. Na
posição correta, os punhos tocam o guidão e os braços ficam relaxados.
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É Primavera! Plante uma árvore.
Árvores ajudam na preservação do planeta, renovam o ar, nos oferecem frutos, sombra e até mesmo
"remédios". Também ajudam a evitar enchentes. Uma árvore adulta, por exemplo, pode absorver do solo
até 250 litros de água por dia. Além disso, muitos nutrientes de matérias orgânicas (como as fezes dos
animais) são absorvidos pelas raízes e transformados, através da fotossíntese, em alimento para a planta.
Por sua vez, folhas, frutos, madeira e raízes servirão de alimento para diversos seres vivos. As folhas que
caem no chão servem de berço para as sementes e para proteger o solo dos pingos da chuva, que caem diretamente no solo causando erosão.
Uma árvore pode transpirar até 60 litros de água por dia, através de suas folhas. Este vapor se mistura com
as partículas de poluição do ar; quando se acumulam em nuvens, caem em forma de chuva. Assim, as árvores
ajudam também na retirada de poluentes do ar e a equilibrar o clima da região. Por isso que os parques e as
florestas têm clima mais fresco.

O que plantar na calçada ou jardim
O crescimento vigoroso da raiz costuma estragar pisos e muros; já o volume da copa pode comprometer a fiação elétrica da rua ou então avançar sobre
telhados e beirais, inclusive dos vizinhos. Espécies
grandes, acima de 10 metros, só funcionam em jardins extensos ou em algumas calçadas. Já as de médio porte, medindo de 6 a 10 metros, oferecem mais
opções, enquanto que as pequenas, de 3 a 6 metros,
podem ser plantadas em vários locais, inclusive em
vasos.
IPÊ AMARELO, ROXO, ROSA ou BRANCO: árvore
símbolo do Brasil, chega a 15 m de altura
Vantagens: beleza da florada (de agosto a setembro), crescimento rápido e atrai pássaros
Desvantagens: cai folhas, flores, bagas e precisa de
muito espaço
* Uma opção é o ipê mirim, uma variação menor (de
4 a 6 m) e que pode ser plantado na calçada.

OITI: até 10 m, flores esverdeadas de junho a agosto
Vantagens: beleza da copa; atrai pássaros e sombra
boa
Desvantagens: crescimento lento
PAU DE ROSAS: até 8 m, flores rosas de agosto a
novembro
Vantagens: beleza da florada, crescimento rápido
Desvantagens: cai folhas no inverno, pouca sombra
CALISTEMO: até 4 m, flores vermelhas de junho a
setembro
Vantagens: não cai folhas, crescimento rápido
Desvantagens: copa baixa, pouca sombra
MANACÁ DA SERRA ANÃO (Chão ou Vaso): até 2
metros, flores brancas e lilás juntas no inverno
Vantagens: beleza da florada
Desvantagens: não pode faltar água até pegar bem

COOPERCICA
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Promoções

Promoções
Confira os contemplados do

Imagem meramente ilustrativa.

Arraiá da Corrida Relâmpago

Ganhadores da
“TV Nissin em sua Casa”

LOJA

▪ Emília Stasiak Consentino (loja 1)
▪ Ivonete Aparecida Silva (loja 2)
▪ Peterson Rogério Copelli (loja 3)
▪ Odair José Cantiero Castilho (loja 4)
▪ Antônio Angelo de Lima (loja 5)
▪ Francisco de Oliveira (loja 6)
* Sorteio de TVs Led Semp Toshiba 32 ¨, realizado em 09 de agosto.

Futebol
Elenice Ap. Berni Merlo e
Pedro R. Colombera (representado pela esposa)

Ingressos para a Copa do Mundo
só por cadastramento em site!

LOJA
LOJA

A Fifa informou que os interessados em adquirir entradas para assistir aos jogos da Copa do Mundo, que
acontecem no Brasil em 2014, devem primeiro se cadastrar - até o dia 10 de outubro - no site www.fifa.com, para
depois poder participar dos sorteios dos ingressos, tendo em vista a enorme procura pelos bilhetes.
Só no primeiro dia de cadastramento (20 de agosto passado), um milhão de ingressos foram requisitados por
torcedores do Brasil e do exterior. Os ingressos mais procurados são para a abertura do Mundial, dia 12 de junho,
na futura arena do Corinthians, o Itaquerão (SP), e para a final no dia 13 de julho, no Maracanã (RJ). Os valores
são bem salgados: de R$ 120,00 (fase de grupos) até R$ 1.980,00 (final).
LOJA
Silvana Crippa Lazary e
Antônio Carlos Utrilia

Susana A. R. Rebeque

Gisele Regina P.P. Bortoletto

LOJA
LOJA

Lúcia Aparecida Oblasser e
Silas Aparecido Scandolera
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Faça uma criança feliz:
doe um brinquedo!
Ainda dá tempo de participar da “Criança Solidária 2013”, realizada pela Coopercica, para arrecadação de
brinquedos às crianças carentes de Jundiaí e região. A campanha termina em 7 de outubro e os donativos serão
entregues às entidades cadastradas. Sua participação é muito importante.
Para colaborar, é só doar um brinquedo em bom estado, em uma das seis lojas Coopercica. Contamos com
a sua solidariedade!

Carlos Alberto Faidiga

COOPERCICA

Campanha

João Rodrigues e
Márcia Aparecida Parra Dini

COOPERCICA
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Acessibilidade
Como oferecer
segurança, conforto
e autonomia aos idosos
O número de idosos – pessoas com mais
de 60 anos – dobrou no Brasil nos últimos
20 anos e vai triplicar até 2050, segundo o
IBGE. Para oferecer autonomia, conforto e
segurança aos idosos e também aos 13 milhões de brasileiros com alguma deficiência
motora, uma casa deve ter, pelo menos, rampas de acesso e portas largas. Este modelo
considera não só o cadeirante, mas prevê
adaptações da residência para atender a todos os moradores, da criança ao idoso.
Áreas comuns: nos condomínios, o acesso às áreas comuns, como garagens e salão de
festas, exige portas com largura de pelo menos
80 centímetros.
►

► Elevador: seu interior deve comportar um
retângulo de 80 cm por 1,20 m, que é a dimensão de uma cadeira de rodas com uma pessoa
sentada. E a porta precisa ter largura mínima
de 80 cm.
► Portas e corredores: no interior da residência, as portas devem ter largura mínima de
80 cm e os corredores, de 90 cm.

Banheiros: cadeirantes necessitam de um
espaço de 1,20 m por 1,50 m para a rotação
de 180 graus da cadeira, desde que não haja
armário debaixo dela.Também é preciso deixar
um espaço de 80 cm por 1,20 m para acesso à
pia, ao vaso sanitário e ao boxe.
►

Piso: os mais adequados para as áreas
molhadas são os não polidos; os piso de madeira ou laminados nas salas e quartos previnem
as quedas.
►

► Tomadas e interruptores: para que os
cadeirantes e crianças acionem sem esforço, o
ideal é instalá-los a uma altura de 1 m. O mesmo
vale para os registros de água. Já as tomadas
devem ficar a, no mínimo, 40 cm do solo, para
que idosos, mais sujeitos a sofrer sintomas de
labirintite, possam acessá-las sem dificuldade.
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► Sensores de presença: para evitar tropeções e quedas, esses sensores iluminam e
facilitam a circulação em locais onde não há luz,
geralmente em escadas ou corredores.
► Sensores de gás e de fumaça: o alarme
sonoro avisa em caso de vazamento de gás ou
princípio de incêndio.
► Luminária de emergência: ligada na tomada, se acende automaticamente quando falta
energia elétrica em casa e evita que o idoso circule no escuro em busca de velas ou lanternas.

Maçanetas de alavancas: para mãos que
sofrem com a artrose.
►

Varal elétrico: acionado por controle remoto, o equipamento dispensa o uso de força
e oferece autonomia a cadeirantes e idosos na
hora de pendurar ou recolher as roupas do varal
de teto.
►

► Tábua de passar roupa: embutida, não
tem pés de apoio, por isso não exige força para
ser montada e desmontada. A ausência de pés
facilita o uso por cadeirantes.

COOPERCICA

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

SETEMBRO

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.

Melão

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora seca
Abóbora cabotiã
Batata doce
Cebola nacional
Cheiro verde
Escarola
Rúcula

Laranja Pêra
Melão amarelo
Mexerica Morcote
Pêra Packan

O alto teor de água (80%), aliado às propriedades
diuréticas do potássio e levemente laxantes
do magnésio, faz do melão um bom auxiliar do
trabalho intestinal. Como é uma fruta pouco
calórica (100g de melão fornecem apenas
30 calorias), também ajuda nas dietas e na
manutenção do peso.O betacaroteno e a vitamina
C têm ação antioxidante no organismo, o que
ajuda a prevenir doenças, como as do coração.
Variedades
O melão amarelo é oval, com casca rugosa e
polpa que varia do tom branco-esverdeado ao creme.
Já o pingo de mel, possui polpa bastante açucarada
e suculenta; sua casca é lisa e amarela. O orange
é redondo, tem a casca lisa e branca ou levemente
amarelada, e a polpa alaranjada, muito doce quando
está maduro.
Como conservar e servir
Maduro, o melão deve ser consumido logo.
Depois de aberto, deve ser guardado na geladeira,
coberto por filme plástico, já que absorve facilmente
o odor dos outros alimentos.
Quando não está totalmente maduro, o melão
pode ser guardado, inteiro, em temperatura ambiente,
até amadurecer.
Antes de servir o melão ao natural, deixe-o,
inteiro, por uma ou duas horas na geladeira. Melão
maduro e geladinho é uma sobremesa refrescante e
pouco calórica. Batido no liquidificador, com algumas
pedras de gelo, fica uma delícia.

pouco maiores do que a laranja. Com o tempo, além
das novas variedades que foram surgindo, eles foram
aumentando de tamanho. Hoje, chegam a pesar
entre 850 g a 1,5 kg.
No Brasil, o melão só começou a ser cultivado
comercialmente a partir dos anos 60. Até então, os
pés de melão eram plantados no meio de outras
lavouras.
No sul da Europa, não é raro ser servido como
entrada nas refeições. Essa opção foi moda por aqui
nos anos 70, quando o “melão com presunto” era
sinônimo de entrada chique.

Curiosidades
Em 1943, quando Colombo trouxe as primeiras
sementes de melão para as Américas, os frutos eram
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Nutrição
Cerveja: a bebida alcoólica
mais consumida no mundo!
A cerveja é uma bebida muito antiga. Deve ter sido criada há 6.000 a.C, pelos
povos árabes. No antigo Egito, a cerveja teria sido inventada para substituir o
vinho, já que as pessoas menos abastadas não tinham condições de consumilo. É a bebida alcoólica mais consumida no mundo atualmente.

Curiosidades
▪ Mais de 100 mil homens trabalharam cerca de 20 anos na construção da grande
pirâmide de Quéops, no Egito. Muitos trabalhadores não eram escravos, mas homens
livres que recebiam parte de seu pagamento em cerveja.
▪ Em 1516, o rei Guilherme IV, da Baviera, criou a Lei da Pureza, determinando que a
cerveja só poderia ser feita com água, malte de cevada e lúpulo. É considerada a primeira lei
de proteção ao consumidor e de controle de qualidade de um produto.
▪ A cerveja chegou no Brasil em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio.
Apreciador da bebida, D. João VI foi um dos principais responsáveis por sua difusão no país,
importando a cerveja da Inglaterra.
▪ As primeiras cervejas produzidas no Brasil eram chamadas de “marca barbante” porque
continuavam a fermentar mesmo depois de engarrafadas, produzindo gás carbônico em
excesso. A rolha, então, tinha que ser amarrada com barbante para evitar que estourassem
feito champanhe.
▪ A cerveja deve ser servida entre 4 a 7 graus, para não anestesiar as papilas gustativas.
Entretanto, no Brasil, por uma questão climática e cultural, ela é servida “estupidamente”
gelada, bem próxima de zero grau. Já na Europa, pelos mesmos motivos, é apreciada entre
9 e 15 graus.

Cresce mercado das cervejas sem álcool
A cerveja sem álcool é uma alternativa para quem gosta de cerveja e nem sempre pode ingerir
álcool. Agora, com a lei seca, vem aumentando o consumo deste produto no Brasil. A participação
no mercado subiu de 0,50% para 0,75%, apesar de ainda estar bem abaixo da média de
países como Espanha, Estados Unidos e Alemanha, onde o consumo ultrapassa a 5%.
A tendência é que sejam lançadas cervejas sem álcool saborificadas e de tipos
diferentes. Hoje é produzida aqui apenas a pilsen, que pode ser encontrada em diferentes
marcas: Brahma 0%, Brahma Líber, Bavária, Itaipava, Cristal e Nova Schin.
A cerveja sem álcool, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, é fabricada pelo
mesmo processo de uma cerveja convencional. A diferença está na etapa de fermentação,
em que ocorre a conversão dos açúcares do mosto cervejeiro em álcool e CO2.
Além do baixo teor calórico – uma latinha tem 87 calorias, enquanto a com álcool 151
calorias -, as cervejas sem álcool constituem fonte de minerais, vitaminas, ácido fólico e
polifenois.
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Reflexão

Storytelling

Walt Disney: dos contos
de fada à construção
de um império!
Walt Disney é sem dúvida uma história de sucesso. Mas nem sempre foi
assim. Nascido em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, passou a maior parte
de sua infância numa fazenda, sendo castigado pelo seu pai, Elias Disney.
O rapaz criativo conseguiu superar os traumas e iniciou sua carreira
profissional na Publicidade, depois de servir na Cruz Vermelha durante a 1a
Guerra Mundial.
Depois de trabalhar em uma agência de publicidade e numa empresa
cinematográfica, onde ajudava na criação dos cartazes para a divulgação
dos filmes, Disney se juntou ao irmão Roy e ao amigo Ub Iwerbs para criar
a Laugh-O-Gram, uma pequena produtora que animava contos de fadas para serem exibidos antes dos filmes,
em cinemas locais.
Em 1923, mudaram-se para Hollywood, em Los Angeles. Lá, Disney contatou a distribuidora de filmes M. J.
Wrinkler, dizendo que o seu estúdio de animação tinha diversos filmes para vender. Wrinklers não só aceitou
oferta como também topou pagar 1.500 dólares por cada filme.
Foi durante este tempo de imenso trabalho que Disney descobriu o pior: seu patrão, para quem desenhou
Alice e Oswald, roubou-lhe os seus personagens., Porém, ele não desanimou. A superação veio com a criação
de um personagem espetacular: Mickey Mouse.
O tempo foi passando e os contos de fada animados de Disney e seus parceiros percorreram um grande
caminho e outras boas e famosas histórias se juntaram aos trabalhos iniciais desse visionário para construir um
império de mais ou menos 30.500 acres de terra (os parques da Disney e os estúdios), com uma média de 51.000
funcionários.
Disney morreu em 15 de dezembro de 1966 e não conseguiu presenciar as atrações da Disney World, como
o Epcot, o Magic Kingdom, os estúdios MGM (atual "Hollywood Studios") e o Disney Animal Kingdom, além dos
parques aquáticos.
Hoje a Disney, além das famosas histórias da DreamWork, é dona também da Pixar e da Lucasfilm, emplacando
sucesso atrás de sucesso em animações e filmes infantis, ou não, sem parar há muitos anos.
Walt Disney é recordista em maior número de indicações ao Oscar (59) e em número de
Oscar entregues (22).
Enfim, a grande lição que fica é que boas histórias bem contadas são capazes de
construir impérios internacionais!

Frases do Disney
“Para começar, pare de falar e comece a agir."
“Um dia aprendi que sonhos existem para se tornarem realidade. E, desde aquele
dia, já não durmo pra descansar. Simplesmente, durmo pra sonhar”.
“Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo...
Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade...“
“Aqui, não olhamos para trás por muito tempo. Seguimos em frente, abrindo
novas portas e fazendo coisas novas... e a curiosidade nos conduz a novos
caminhos.”
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Seu jardim tem botões de rosas?
Você alguma vez olhou o seu jardim, enxergou os botões de rosas e ignorou as pétalas caídas no
chão? Nunca?
Ainda é tempo de mudar seu foco. Comece refletindo sobre os itens abaixo.
1 ▪ Observe a distância que já percorreu, ignore o que ainda falta.
2 ▪ Guarde em seu olhar o brilho da alegria, ignore as névoas da tristeza.
3 ▪ Ria, assobie, cante; ignore os gemidos dolorosos.
4 ▪ Conserve em seus ouvidos as palavras de amor, ignore as de ódio.
5 ▪ Grave em sua face apenas as carícias, ignore as bofetadas.
6 ▪ Mantenha seus pés no caminho reto, esqueça os atalhos tortuosos.
7 ▪ Recorde com prazer as suas vitórias, esqueça as desilusões e as quedas.
8 ▪ Recorde os dias em que contemplou lindas paisagens, esqueça as horas
em que se sentiu num pântano.
9 ▪ Conte e se orgulhe das medalhas de suas vitórias, esqueça as cicatrizes
das derrotas.
10 ▪ Deixe os raios de sol penetrar em sua vida, ignore as nuvens cinzentas que
provocam os temporais.
11 ▪ Um gesto de carinho pode ser suficiente para aquecer muitos invernos.
12 ▪ Seja otimista. Não se esqueça que na escuridão das noites sem luar, as estrelas brilham muito
mais.
13 ▪ A flor que se abre é mais importante que 1.000 pétalas caídas.
Que sua vida seja um jardim florido!

Para refletir
“Nossas dúvidas são traidoras, pois nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar se não fosse
o medo de tentar” (William Shakespeare)
“Pessoas perfeitas não existem. Somos apenas seres humanos procurando alguém que aceite
nossas imperfeições” (Anônimo)
“A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto
vivemos” (Pablo Picasso)
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Culinária
F IC H A 1 3 4

Torta de Batata Doce

Lanche de Forno

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2 batatas doces grandes
2 colheres (sopa) de margarina
1 dente de alho amassado
1 cebola pequena ralada
1 peito de frango grande
1 tomate sem sementes
1 lata de milho verde
1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas
3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
sal e orégano a gosto

Modo de preparo
Cozinhe as batatas, retire a casca e reserve. Cozinhe o
peito de frango e desfie em pedaços bem pequenos. Doure
o alho amassado e a cebola na margarina e refogue o
frango. Junte o milho verde, o tomate picado, a azeitona,
sal e orégano. Refogue mais um pouco. Amasse as
batatas, adicione o requeijão e misture muito bem até ficar
uma massa homogênea. Unte uma forma retangular média
e forre-a com metade da massa, depois espalhe o recheio e
cubra com o restante da massa. Leve ao forno para gratinar.

12 fatias de pão de forma
12 fatias de queijo mussarela
12 fatias de peito de peru defumado
100g azeitonas pretas cortadas finamente
1 caixa de creme de leite, sem soro
1/2 copo de requeijão cremoso
queijo parmesão ou provolone ralado para polvilhar
orégano a gosto

Modo de preparo
Em um refratário retangular distribua seis fatias de pão de
forma. Sobre cada uma coloque duas fatias de mussarela,
duas fatias de peito de peru e as azeitonas picadas. Cubra
cada lanche com a outra fatia de pão. Em uma vasilha misture o creme de leite com o requeijão e depois distribua
sobre os lanches. Polvilhe o queijo ralado e o orégano, leve
ao forno pré-aquecido para gratinar. Se preferir, substitua o
creme de leite por molho branco de sua preferência.

Espaguete ao Molho de
Calabresa e Escarola

Bolo de Mexerica

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 colheres (sopa) de óleo
2 linguiças calabresas sem pele, em cubos
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picados
2 maços pequenos de escarola, cortados em tiras
4 colheres (sopa) de água
sal e pimenta-do-reino a gosto
1 pacote de macarrão espaguete
100g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Em uma panela aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho
e a calabresa, até ficarem levemente dourados. Junte a
escarola já cortada, tampe e deixe abafar por 2 minutos.
Adicione a água, tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem. Enquanto isso, cozinhe o macarrão conforme sua
preferência e acrescente o molho à massa. Salpique queijo
ralado parmesão e sirva em seguida.

Ingredientes
4 claras
4 gemas
1 copo (americano) suco de mexerica
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de açúcar
2 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (café) raspas de mexerica
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo
Bata as claras em neve e reserve. Coloque no liquidificador
o suco de mexerica, as gemas, óleo, açúcar e bata muito bem. Transfira essa mistura para uma tigela e coloque,
aos poucos, a farinha de trigo peneirada, mexendo delicadamente até misturar bem, mas sem bater. Acrescente as
raspas de mexerica. Por último coloque o fermento em pó
e as claras em neve misturando devagar até que a massa fique homogênea. Em forma untada e enfarinhada leve
para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 30 a 45
minutos, ou faça o teste do palito.

Foto ilustrativa
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