Campanha de Inverno
termina dia 31 de maio

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM MAIO:
04 . SAÚDE
Vacinação contra a gripe já começou!

Ainda dá tempo de participar da campanha de
Inverno da Coopercica, doando agasalhos (infantis,
femininos e masculinos) e cobertores, em bom
estado, nas lojas, até o dia 31 de maio.
Os donativos serão encaminhados ao Fundo Social
de Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo
Paulista.
Sempre é tempo de ajudar quem precisa!

06 . HOMENAGEM
Mães famosas e seus filhos especiais.

07 . SORTEIOS
Confira as ganhadoras do concurso “Ser Mãe é...”

10 . NUTRIÇÃO
A história do fondue.

Lojas Coopercica

12 . HARMONIZAÇÃO
Vinhos que combinam com fondues.

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

14 . FAZENDO A FEIRA

Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Caqui é o destaque deste mês.

Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica

16 . STORYTELLING

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Jerry Adriani não canta mais.
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Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

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 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4, 5 e 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h

10

Expediente

16

02

REVISTA COOPERCICA

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: 10.000 exemplares
Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685
Matérias para a revista: monicajulha@gmail.com
Sugestões e Publicidade: atendimento@legatto.com.br
Eventos: eliana.barbara@coopercica.com.br
www.coopercica.com.br

SAÚDE

PROMOÇÕES

COMEÇOU A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE!

“SUA MÃE NA MODA”

Teve início no dia 17 de abril e vai até 26 de maio a Campanha Nacional de Vacinação
Contra a Gripe, que este ano incluiu os professores da rede pública e privada como
público alvo, ou seja, com direito a receber a imunização gratuitamente no SUS.

Para homenagear as Mães, a
Coopercica está realizando até o dia
31 de maio a promoção “Sua Mãe
na Moda”, que irá sortear seis valecompras de R$ 1.500,00 (um por loja)
em roupas, calçados, acessórios e
muito mais.

A vacina disponível na rede púbica protege contra
os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam
no país: A/H1N1, A/H3N2 e influenza B. O objetivo é
reduzir o número de internações e riscos de mortes
pela gripe.
Devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5
anos, gestantes, mulheres que estão no período de
até 45 dias após o parto, idosos (a partir de 60 anos) e
profissionais da saúde. Pessoas com doenças crônicas
como diabetes e hipertensão podem ser imunizadas,
desde que haja prescrição médica. A contraindicação é
para quem tem alergia severa a ovo.
Os grupos prioritários devem se vacinados todos
os anos, já que a imunidade contra os vírus cai
progressivamente. Além disso, o vírus da gripe passa
por mutações frequentes.
O período de maior circulação viral acontece entre
os meses de junho e agosto. A transmissão ocorre pelo
contato com secreções das vias respiratórias que são
eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir
ou espirrar. O Ministério da Saúde orienta a adoção
de cuidados simples como formas de prevenção: lavar
as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao
tossir e espirrar.
Os principais sintomas são febre, tosse ou dor na
garganta; dores de cabeça, muscular e nas articulações.
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Para participar, o Cooperado, nas compras
acima de R$ 100,00, só terá que depositar
o cupom fiscal, nas urnas instaladas nas
seis lojas.
O sorteio acontecerá no dia 01 de
junho, nas lojas Coopercica. Consulte
regulamento nas lojas, participe e
boa sorte!

REVISTA COOPERCICA
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HOMENAGEM

HOMENAGEM

MÃES FAMOSAS E SEUS FILHOS SUPER ESPECIAIS

CONTEMPLADAS COM O CONCURSO CULTURAL “SER MÃE É ...”

Elas são guerreiras e famosas. Elas são Mães, que não desistem nunca e amam
mais que tudo os seus filhos especiais.

A Coopercica realizou um concurso cultural para homenagear as Mães. As autoras
das frases premiadas ganharam um ensaio fotográfico na Fazenda Montanhas do
Japi e foram capa da Revista Coopercica deste mês.

ISABEL FILLARDIS, atriz
Mãe de Kalel (2 anos), Analuz (15 anos) e Jamal (12 anos). Quatros meses
depois de Jamal nascer, descobriu que tinha Síndrome de West, um tipo de
epilepsia que altera o desenvolvimento mental. Jamal é cadeirante e não fala.
“A primeira vez que ele gargalhou foi muito especial. Meu filho tem uma coisa
muito mais profunda, na alma, por ele não falar. Nossa linguagem é outra, é a
linguagem do corpo, do amor”. declarou Isabel. Sensibilizada, decidiu lutar pela
causa das pessoas que têm essa síndrome e, em 2006, criou a ONG “Força do
Bem”.

TICIANE PINHEIRO, apresentadora
Foi casada com o publicitário Roberto Justus, com
quem teve uma filha, a Rafaella. Hoje estão separados. A filha tem estenose
crânio-facial, que é uma má formação óssea do crânio. A menina já passou por
cirurgias para correção dessa deformidade. “Rafaella mudou a minha vida. Eu
conheci o amor pleno. Todos os meus problemas ficaram pequenos depois que
ela nasceu. É o grande amor da minha vida. É impossível chegar em casa e não
ficar feliz com a presença dela”.

“Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da
doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarar
a divindade na terra”.
“Ser mãe é ser o sol que ilumina, a luz que irradia, o
acompanhamento de cada passo, o apoio sempre no
abraço. Ser mãe é carinho diário, 365 dias do calendário, 24 horas por dia, todos os dias da sua vida”.

SILVIA ABRAVANEL, apresentadora
Filha mais velha do apresentador Silvio Santos, é mãe de Luana, 19 anos, que
tem síndrome de galactosemia, doença genética marcada pela incapacidade de
metabolizar o açúcar típico do leite, e um deficit neurológico. Também é mãe de
Amanda, 11 anos.
“Luana é meu aprendizado, meu anjo de luz. É dela que eu tiro forças para
sempre seguir em frente e também as mais sábias lições de vida. Sou a Mãe
mais feliz deste mundo porque ganhei o melhor presente da minha vida”.

CLAYDE AP. G. PRETEROTTO

MARIANA TEODORO D. SILVA

PATRICIA LUCCHESI, psicóloga
“Ser mãe é a mais rica, forte e profunda
experiência da caminhada humana”.

Ficou conhecida por ter sido a protagonista do inesquecível
comercial “Meu primeiro sutiã”. Com 42 anos, é mãe de Mateus (25 anos), que
é autista. A doença do filho influenciou Patrícia a estudar Psicologia. ”Aprendi a
lidar com o Mateus e a cada dia descubro uma coisa nova nele. É a coisa mais
linda que eu já tive”.

MARIA AUGUSTA R. MAIA

~
14 de Maio: Dia das Maes
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“Ser mãe é a forma mais sublime de amar e
realizar-se com a felicidade do filho”.

“Ser mãe é deixar ser tocada pelas mãos de Deus. É
dar o melhor de si e não esperar nada em troca”.

ALINNI D. MANTOVANI BIZETTO

*ELISABETE ZAMPA

*As contempladas Elisabete e Renata, que não
puderam comparecer no ensaio fotográfico agendado,
realizarão fotos em estúdio.

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

“Ser mãe é ter a responsabilidade de criar pessoas melhores, mais
generosas e mais bondosas, para este mundo que está tão carente.
Ser mãe é ter a oportunidade de fazer um mundo mais bonito”.

*RENATA AP. ROGATO SILVA
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SORTEIOS

SORTEIOS

Manoel Antônio Nerone Turbiani (loja 1)
Aparecida de Jesus P. Costa (loja 2)
Maria Emília Irineu S. Miguel (loja 3)
Antônio Telles Neto (loja 4)
Roberto Carlos Lopes (loja 5)
Rosemary Favarin Alvarenga (loja 6)

COMPRA PREMIADA DE MARÇO
LOJA 02

Moacir Bulgareli (loja 1)
Clodomiro Carneiro de Freitas (loja 2)
Claudinei Vieira de Souza (loja 3)
Omair Donizeti Pole (loja 4)
Paulo Cézar Bressanin (loja 5)
Pedro Rodrigues Lins (loja 6)
* Contemplados com vale-compras. Sorteio realizado em 01 de abril.

CONTEMPLADAS COM CONVÊNIOS DE SAÚDE CONCARD
LOJA 03

Coopercica e Concard realizaram uma promoção especial no Mês da Mulher. Foram
contempladas seis Cooperadas (uma por loja) com um ano grátis de Convênio Saúde
Concard.

Nair Turqueto Bianquini (loja 1)
Maria Cleuza de L. Bigelli (loja 2)
Nilsa Mangaton Verdugo (loja 3)
Maria Nardete dos S. Pedro (loja 4)
Vilma Aparecida D. Sanches (loja 5)
Michele da Costa Galvão (loja 6)
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CONTEMPLADO

DATA

Alessandra Moraes
Ana Carolina Valente
José Domingues Damas

08/04
08/04
09/04
09/04
14/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
21/04
21/04
22/04
22/04
23/04
23/04
29/04
29/04
30/04
30/04

Leandro Luis Bonas Bariani
Maria Inez da Silva
Vera Lúcia Papa
Raphael Barreto Teodoro
Solange Ap. Andreotti Aiello
Matsunaga Iasuo
Dirce Portas B. Idowath
Silvia Regina Saffi
Maria Helena C. Carral
Lilian Cristina Roque
Christian Wagner Amad

LOJA 04

dia 01 de maio. Acompanhe os ganhadores.

PRÊMIO
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras

Fabrício José G. Tachotti
Joelma do Amaral
Ana Lúcia da S. Onofre Gatto
Valéria de Lurdes R. Candido
Jaime Ferreira Muller
Sandra Regina de Lima
Valéria Pereira Fontolan

PRÊMIO
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
LOJA
Cesta de Frutas Demarchi
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras

DATA

PRÊMIO

CONTEMPLADO

DATA

PRÊMIO

08/04
08/04
09/04
09/04
14/04
14/04
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15/04
15/04
16/04
16/04
21/04
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22/04
22/04
23/04
23/04
29/04
29/04
30/04
30/04

Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras

Adilson Nobuyoki Wada
Creusa de F. F. Escatambulo
Benedito Pedro Gonçalves
Antonio Nelson Del Col

08/04
08/04
09/04
09/04
14/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
21/04
21/04
22/04
22/04
23/04
23/04
29/04
29/04
30/04
30/04

Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
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14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
21/04
21/04
22/04
22/04
23/04
23/04
29/04
29/04
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30/04

Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
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Kelly Melina A. Jorge
Leda Godau de Mello
Solange de Faria
Geraldo Andre Betelli
Pedro Luiz Grillo
Amarildo Anacleto de Paula
Ivone Pereira Nogueira
Andrelino Balduíno
Fernanda Nicioli de Oliveira
Michele da Rosa dos Santos
Lea Maria S. Pompermayer
Daniela Molognoni Milanez
Aparecido de C. R. de Souza
Thaís Campos Perricelli

LOJA 05

Smart TVs 4K, 40 polegadas, com a mais avançada tecnologia, no

DATA
08/04
08/04
09/04
09/04
14/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
21/04
21/04
22/04
22/04
23/04
23/04
29/04
29/04
30/04
30/04

Carla Fontes dos S. Silva
Valdir Guereta
Isabel Aparecida de A. Souza

CONTEMPLADO
Antonietta Apazzato Pollo
Fernando Antonelli
Ely Lúcia Ungaretti
Gilson Pelissoli
Marcelo Santana Moura
Maria Aparecida Carneiro
Luis Gustavo Noveli
Igana Caux Carneiro
Eduardo Sereno Machado
Nivaldo Pessoto
Rodrigo Silva Lacerda
Aparecida D. G. Yamada
Maria Ap. Miranda
Adão José Lopes
Wilma Ap. Lazari
Francisco de Assis
Marcelo Moura
Luzia Ap. S. Bollini
Waldemar Cergoli
Marta Célia de Souza
Iracema Santana Povoa

LOJA 06

Imagens meramente ilustrativas.

A Promoção Especial de Aniversário Coopercica sorteou seis

LOJA 01

CONFIRA OS GANHADORES DA PROMOÇÃO “A HORA DO PRÊMIO”

COOPERADOS PREMIADOS COM SMART TVS 4K

CONTEMPLADO
Hilário Gomes
Sandra Gluck
Gisele Takakuma
Edson da Cunha
Thiago Vilarmosa
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Daniela Barchetta
Carlos Ricardo Bassan
Neusa Maria Torricelli
Marli Aparecida Costa
Marlene Zanini
Oswaldo Giasseti
Márcia Regina Kramer
Margarete Cantone
José Elias Batista
Mary de Oliveira
Marcel Staffen
Marlene Alves dos Santos
Teresa de Jesus Bressani
Marcos Honório da Silva
Geny Pitta
Maria do Rosário

CONTEMPLADO
Nilton Pillan
José Alves Teixeira
Claudinei de Paula
Leontina do P. Braguetto
Rosa Ichilda
Maria Merces Rossi Camara
Matilde de Lima Stefani
Maria de Lourdes Oliveira
Daniela C. Trevisan
Nelson Roberto Gago
Wagner Martins
Eliana dos Santos Oliveira
Noemi R. da Silva
João Carlos Mazeu
Maria José de Brito
João Marcos F. Barbosa
Ana Elizabeth M. Alves
João Francisco Ribeiro
Alexandre Martins
Eduardo Alexandre Sardinha
Paulo B. do Nascimento

DATA

PRÊMIO

CONTEMPLADO

08/04
08/04
09/04
09/04
14/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
21/04
21/04
22/04
22/04
23/04
23/04
29/04
29/04
30/04
30/04

Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Cesta de Frutas Demarchi
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras
Vale Kit Churrasco
Vale-Compras

José Pereira dos Santos
Maria A. Moraes
Kátia Regina Santos Capretz
Norma Suely Rosa Bação
Ana Maria Cagni
Adriana F. Marquesini
Maria Ap. de Souza
Domingos F. do Prado
Antônio Bissoli
Simoni Zuchetti
Cláudio Márcio Vinieri
Michael Robert Lúcia
Rogério Donizetti da Silva
Maria Helena S. Fontebasso
Rosemary Ap. Munhoz
Adilson Andrade Santos
Luiz A. Gelli
Antônia modesto Coelho
Rosilda Ap. G. Almeida
Eloisio D. Alauck
Rodolfo Silveira Macedo
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NUTRIÇÃO

A história
do fondue

“O fondue não é uma refeição, é
uma confraternização. As pessoas se
reúnem em torno de uma pequena
panela e são felizes”.
Luiz Fernando Veríssimo

Mais do que uma refeição, este prato - de origem suíça, à base de queijos derretidos
sobre um fogareiro (rechaud), no qual se mergulha o pão – agrega valores ao reunir
pessoas em volta de uma mesa para compartilhar sabores, brindar a amizade e
distribuir afeto.
Há duas versões para a origem do fondue, uma das iguarias mais apreciadas durante as
estações frias. Uma delas é da Idade Média, quando uma forte nevasca teria isolado
uma área produtora de queijos nos Alpes da Suíça, impedindo a comercialização
do estoque. Para não perder toda a produção, os queijeiros decidiram derretêla e acrescentar álcool (no caso, kirsch, o destilado de cerejas, bebida típica).
Assim, a massa não iria se deteriorar e, para reutilizá-la, bastaria derreter
a mistura.
Já a outra versão teve origem durante a 2a Guerra Mundial. Por causa das
batalhas e do rigoroso inverno, os camponeses suíços, que moravam nas
regiões montanhosas, não tinham como buscar mantimentos nas cidades.
Para se alimentarem, passaram a aproveitar os restos de queijo que haviam
produzido, derretendo-os e comendo com pão.
O fondue tornou-se realmente conhecido na década de 1950, pelas
mãos do chef de cozinha Conrad Egli, do restaurante Chalet Suisse, em Nova
York, que passou a servir o prato em sua versão original (de queijo), criando
também os fondues de carne e de chocolate - servido como sobremesa.
A popularidade mundial foi alcançada nos anos 60, quando
lançaram as versões semiprontas e os utensílios necessários
para prepará-lo (o rechaud, a panela de cerâmica
esmaltada, os potinhos para acondicionar os
petiscos e os garfos especiais).
Segundo a tradição, quem deixar cair
um pedaço de pão dentro do aparelho de
fondue, deve pagar uma garrafa de vinho!
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TIPOS
O de queijo (preparado com gruyére, emmental e/ou
gouda; com ou sem kirsch ou vinho branco e geralmente
acompanhado de pão italiano) é o mais consumido. A
segunda opção salgada é o de carne, de preferência, filé
mignon (por ser macio e não ter gordura) cortado em cubos
e fritos num recipiente cheio de óleo, que também pode
ser substituído por vinho. Batata, carne, camarão e legumes
podem ser mergulhados nesses fondues, sendo que o de
carne acompanha molhos e patês.
Como sobremesa, o fondue de chocolate faz o maior
sucesso, acompanhado de frutas como morango, banana,
kiwi, abacaxi, entre outras.

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA
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HARMONIZAÇÃO

VINHOS QUE COMBINAM
COM CADA TIPO DE FONDUE
Se você optar por uma carne bovina
macia e sem gordura para ser o alimento
principal do seu fondue, aposte em
vinhos tintos como acompanhamento.
Fique de olho em rótulos que tenham uvas com pouca
concentração de taninos, pois isso faz com que a bebida
preserve o sabor do prato, como as variedades Pinot Noir e
Gamay. Entretanto, se a carne escolhida for gordurosa, escolha
rótulos que tenham um sabor mais encorpado, como o Tannat,
Syrah, o Carbenet Sauvignon e o Tempranillo.
Já com o de queijo, por ter um toque mais leve, o vinho branco
mais indicado é o Chardonnay, que traz notas leves e refrescantes.
Para tintos, Pinot Noir, Merlot ou Valpolicella pode ser uma boa ideia.
O tradicional pão que acompanha o fondue de queijo pode ser
substituído por camarões fritos. Nesse caso, opte pelos vinhos brancos
amadeirados.
Há também o fondue chinês, conhecido como “Hot Pot” pelos americanos.
Essa é uma versão mais "light" do tradicional fondue bovino. Além das
fatias de carne vermelha, é possível misturar frango, frutos do mar, legumes
e verduras em pedaços. O diferencial dessa opção é que os ingredientes
podem ser cozidos em caldo quente, ao invés de serem submersos em óleo.
Caso sirva camarão empanado e crustáceos como aperitivo, as uvas brancas
Pinot Blanc e Sauvignon Blanc são certeiras. Os mais ousados podem harmonizá-los
com os tintos mais suaves, como os das uvas Pinot Noir.

A SOBREMESA MAIS AGUARDADA
Depois de saborear os fondues salgados, chegou o momento mais
aguardado: o fondue de chocolate. Nada melhor que combinar dois
símbolos do inverno: chocolate e vinho.
O chocolate é considerado o alimento mais difícil para se
harmonizar com vinho, porque é forte, gorduroso e doce três características que dificultam a combinação. Por isso,
a recomendação é escolher um chocolate que tenha entre
50% e 70% de cacau, ou seja, um chocolate com menos
açúcar e gordura. Depois, o vinho precisa reunir as
seguintes qualidades: ser encorpado, tinto, de
sobremesa, com açúcar residual elevado
e aromático.
O vinho do Porto reúne essas
qualidades. Portanto, é o par ideal
para acompanhar o fondue de
chocolate.
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Fazendo
a Feira
Maio
CAQUI
É excelente fonte de vitaminas E e C,
que auxiliam na defesa e manutenção
do organismo, além de sais minerais
como ferro, fósforo e cálcio.
É rico também em licopeno (presente em
alimentos avermelhados) e betacaroteno, que atuam
como antioxidantes e combatem a formação de
radicais livres. O caqui ajuda no bom funcionamento
do intestino, por conter fibras.
Pela alta concentração de frutose, deve ser
consumido com moderação, especialmente por
diabéticos.

TIPOS

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

TURISMO

O FRIO ESTÁ CHEGANDO! GARANTA SUA MELHOR VIAGEM À SERRA GAÚCHA.
Cooperados Coopercica podem aproveitar as vantagens exclusivas oferecidas
pela CVC Paineiras em hotéis da Rede Laghetto Hotéis, em Gramado.
Privilegiada pelo verde e pela beleza de construções históricas e atrações naturais, como cachoeiras e parques,
a Serra Gaúcha rende uma viagem repleta de paisagens incríveis. E Gramado é o berço da maior rede hoteleira da
região, a Rede Laghetto Hotéis. Confira abaixo as opções de hotéis.

Hortaliças e Outros
Alface
Almeirão
Cenoura
Couve
Gengibre
Mandioca
Pinhão
Rúcula

Frutas
Caqui
Maçã
Maracujá
Mexerica Ponkan

O Rama Forte, de coloração vermelha e polpa
de consistência mole, tem casca fina e é muito
delicado. Se estiver maduro, exige cuidados na hora
do transporte. Já o Giombo (tipo chocolate) e o Fuyu
são alaranjados e têm consistência firme. São menos
adocicados que o Rama Forte.
Caso o caqui esteja maduro, a recomendação é
guardá-lo na geladeira entre 3 e 5 dias. A conservação
também pode ser feita em local fresco, desde que o
consumo seja rápido.
Um caqui médio apresenta: calorias (71 kcal),
fibras (6,5 g), cálcio (18 mg), vitamina C (29,6 mg),
potássio (164 mg), fósforo (18 mg) e carboidrato
(19,3 g).

LAGHETTO ALLEGRO GRAMADO, em frente ao Lago Joaquina Rita Bier (no centro), conta com piscinas térmicas
cobertas (adulto e infantil), sauna seca, banheira de spa, deck externo com hidromassagem, sala de jogos e espaço
kids.
Oferta: 3 diárias com café da manhã - de 24/08/17 a 27/08/17 - 2 Adultos: 10X R$ 87,90.
LAGHETTO ALLEGRO PEDRAS ALTAS fica no centro de Gramado, junto a um dos seus cartões postais: a Rótula
das Bandeiras. Oferece piscina térmica e coberta (adulto e infantil), sauna seca e úmida e espaço kids.
Oferta: 3 diárias com café da manhã - de 24/08/17 a 27/08/17 - 2 Adultos: 10X R$ 69,90.
LAGHETTO ALLEGRO TOSCANA, ao lado do Belvedere do Vale do Quilombo, tem sala de jogos, piscina térmica
e espaço kids.
Oferta: 3 diárias com café da manhã - de 24/08/17 a 27/08/17 - 2 Adultos: 10X R$ 67,70.
LAGHETTO ALLEGRO SIENA, próximo da Rua Coberta, tem piscina térmica (adulto e infantil), sauna,
hidromassagem, spa e sala de Cinema Carlos Gerbase.
Oferta: 3 diárias com café da manhã - de 24/08/17 a 27/08/17 - 2 Adultos: 10X R$ 68,20.
LAGHETTO STILO CENTRO, a apenas 150m da Rua Coberta, conta com design moderno.
Oferta: 3 diárias com café da manhã - de 24/08/17 a 27/08/17 - 2 Adultos: 10X R$ 85,60.
LAGHETTO VIVACE PREMIO, ao lado do Lago Joaquina Rita Bier, tem moderna infraestrutura de lazer.
Oferta: 3 diárias com café da manhã - de 24/08/17 a 27/08/17 - 2 Adultos: 10X R$ 78,85.

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Taco).

* Os cinco primeiros Cooperados que fecharem suas viagens com hospedagem na Rede Laghetto Hotéis
ganharão um brinde surpresa!
**Consulte disponibilidade na CVC Paineiras.

Fones: (11) 3395-3688 e
(11) 94720-4665 (com WhatsApp).
Email: paineiras@cvc.com.br
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STORYTELLING

REFLEXÃO

CADA UM PODE CONJUGAR O VERBO QUE QUISER!

Um dos ídolos da Jovem Guarda, Jerry Adriani, faleceu dia 23 de abril, aos 70
anos. O cantor descobriu que estava com câncer depois de ser internado com uma
trombose venosa na perna.

Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser
direto ou indireto. Nenhum predicado será prejudicado; nem tampouco a frase, a
crase, a vírgula e ponto final.

foto: Rodrigo Meneghello

JERRY ADRIANI NÃO CANTA MAIS!

Afinal, a gramática da vida nos põe entre pausas e vírgulas e, estar entre vírgulas, pode ser aposto. E eu aposto
o oposto: que vou cativar a todos sendo apenas um sujeito simples!

PARA REFLETIR
“Os primeiros 40 anos de vida nos dão o
texto; os 30 seguintes, o comentário”.
Arthur Schopenhauer
“Alguns têm títulos de doutores, mas
repetem o que estudaram; falam o que os outros
produziram. Precisamos de poetas da vida.
Precisamos surpreender as pessoas e ajudá-las a
mudar os alicerces da sua história”.
Augusto Cury

Nascido em São Paulo, Jair Alves de Souza ficou conhecido pelo nome de Jerry Adriani em 1964, ao lançar
o LP "Italianíssimo". Descendente de italianos, aprendeu a cantar em italiano com a avó. No mesmo ano, lançou
o álbum "Credi a me". Mas foi em 1965 que o músico fez sucesso com "Um grande amor", seu primeiro disco
gravado em português.
O músico apresentou o programa "A grande parada", na TV Tupi, com Marilia Pera e também participou de três
filmes.
Adriani foi o responsável pela vinda de Raul Seixas para o Rio - eles se conheceram e ficaram amigos em
Salvador. “Raulzito e os Panteras”, como eram conhecidos, formavam a banda de apoio que tocou com Adriani
durante 3 anos.
Na primeira metade da década de 1970, gravou discos e fez shows em países como Venezuela, Peru, Estados
Unidos, México, e Canadá. Em 1985, lançou o álbum “Tempos felizes”, com antigos sucessos da Jovem Guarda,
como “Festa de arromba”, “O bom rapaz” e “Quero que vá tudo pro inferno”.
No inicio da década de 1990, gravou um álbum em homenagem a Elvis Presley - "Elvis vive" -, o 24° disco de
sua carreira.
Em 1994, participou da novela “74.5 — Uma onda no ar”, exibida pela extinta Manchete. Um ano depois,
participou da coleção "Os maiores sucessos dos 30 anos da Jovem Guarda" como convidado especial. Em 1996,
gravou o CD “Io”, com clássicos da música italiana.
O artista lançou o disco "Forza sempre" em 1999, com músicas da Legião Urbana gravadas em italiano e
vendeu 200 mil cópias, um marco em sua carreira.
Em outubro de 2007, gravou seu primeiro DVD, “Jerry Adriani Acústico ao vivo”, também lançado em CD. Em
2014, completou 50 anos de carreira. Seu último show foi no dia 22 de março passado, no Rio de Janeiro. Segundo
a cantora Wanderlea, amiga da Jovem Guarda, Adriani tinha certeza que seria sua última apresentação. “O público
compareceu em massa. Foi uma noite linda e ele fez um show maravilhoso. O Jerry é uma pessoa que em vida foi
um companheiro fiel dos seus amigos, uma pessoa generosa. Só nos deixou coisas boas. Todos vão se lembrar da
pessoa encantadora que ele foi”, comentou Wanderlea.
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Você não pode culpar o outro
pelo seu desequilíbrio, mau humor,
insatisfação e infelicidade.

PARA REFLETIR
“Não podemos fazer muito sobre a extensão
de nossa vida, mas podemos fazer muito sobre a
largura e a profundidade dela”.
Evan Esar
“O coração é o relógio da vida. Quem não o
consulta, anda naturalmente fora do tempo”.
Machado de Assis

REVISTA COOPERCICA

A chave para abrir a porta da felicidade está dentro
de seu coração, da sua alma. A maneira como você
inicia cada dia é muito importante. Procure acordar
com uma música que lhe traga boas vibrações, para
despertar a gratidão em seu coração. Assim, estará
em sintonia e harmonia com o ritmo da sua vida, do
planeta.
Você deve esperar que somente o melhor
aconteça neste dia e dessa forma estará atraindo
boas energias para si. Acordar já é um milagre, um
presente. Então, aproveite esta oportunidade que o
Criador está lhe dando para aceitar e depois enfrentar
os obstáculos que surgirem em sua vida. Tudo é um
aprendizado; às vezes doloroso, mas que resulta em
mudanças positivas.
Não se esqueça: a vida não é feita só de números,
mas também de palavras como amor, alegria, amizade,
carinho, fé, solidariedade, simplicidade, felicidade...
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Fondue Light

Lombo Assado com Batatas e Alecrim

Ingredientes

Ingredientes

4 fatias de pão integral light
cenouras em tiras, rodelas de cebola, brócolis, cogumelos a gosto
2 dentes de alho picados
azeite a gosto
1 xícara (chá) de leite desnatado
1 colher (sobremesa) farinha de trigo
2 xícaras (chá) queijo prato light
300g cream cheese light
200g de requeijão light
1 xícara (chá) de vinho branco
1 colher (chá) noz-moscada moída
sal a gosto

1 xícara (chá) de suco de laranja
2 colheres (chá) de sal
1 colher (sopa) de alecrim picado
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
700g de lombo suíno cortado em bifes
800g de batata bolinha

Modo de preparo
Em uma assadeira, espalhe pedaços de pão e os legumes précozidos de sua preferência. Leve ao forno por 10 minutos, até
ficarem levemente tostados. Reserve. Em uma panela, coloque
um fio de azeite e o alho. Quando o alho estiver dourado,
acrescente a farinha de trigo previamente dissolvida no leite,
mexa sem parar para não empelotar. Abaixe o fogo, acrescente
o queijo prato aos poucos. Adicione o cream cheese, o requeijão
e o vinho branco. Tempere com a noz-moscada e o sal, mexendo
até obter um creme homogêneo. Sirva acompanhado do pão e
dos legumes.

Sobremesa Deliciosa de Pêssego
Ingredientes

Molho
1 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de maionese
1 colher (chá) de alecrim picado

Modo de preparo
Em uma tigela misture o suco de laranja, o sal, o alecrim e o
azeite. Coloque o lombo e deixe marinar por 15 minutos.
Descasque as batatas e reserve. Preaqueça o forno em
temperatura média (180º C). Passe o lombo para uma assadeira
retangular média e coloque as batatas ao lado, cubra com o
papel-alumínio e leve ao forno por 30 minutos. Retire o papel
e leve novamente ao forno por mais 30 minutos ou até dourar
a superfície. Retire do forno, transfira o lombo e as batatas para
uma travessa.

Molho
Coloque a assadeira sobre a chama do fogão, junte a água e
aqueça até soltar os resíduos da assadeira. Passe esse caldo por
uma peneira e coloque em uma panela pequena. Acrescente
a maionese e aqueça por 5 minutos, mexendo sempre até
formar um molho cremoso. Coloque na travessa sobre o lombo,
salpique o alecrim e sirva em seguida.

1 lata de pêssegos em calda
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
3 caixinhas de gelatinas de pêssego
margarina para untar

Modo de preparo
Dissolva uma caixa de gelatina em 200ml de água quente, mexa
bem e acrescente 200ml de água gelada. Unte levemente com
margarina uma forma de furo central. Forre o fundo da forma
com pêssegos picados em gomos. Reserve a calda. Coloque a
gelatina bem devagar por cima dos pêssegos, cubra a forma
com filme plástico e leve à geladeira até endurecer. Dissolva as
outras duas gelatinas da mesma maneira. Bata no liquidificador
com o creme de leite, sem o soro, o leite condensado e uma
xícara da calda do pêssego, até ficar homogêneo. Coloque por
cima da gelatina com os pêssegos na forma, já endurecidos.
Leve à geladeira até ficar consistente. Desenforme e sirva.

Imagem ilustrativa.
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