Doe um agasalho para a
Campanha de Inverno 2017

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM MARÇO:
04 . SAÚDE
Você sofre de TDPM?

No dia 30 de março, a Coopercica iniciará mais
uma Campanha de Inverno para arrecadação de
agasalhos às pessoas carentes de Jundiaí e Campo
Limpo Paulista. Para participar, basta doar agasalhos
(infantis, femininos e masculinos) e cobertores, em
bom estado, em uma das seis lojas Coopercica, até o
dia 31 de maio.
Aproveite a campanha para doar as roupas que estão
ocupando espaço em seu guarda-roupa e você não
usa. Afinal, cabide não sente frio!

08 . CONSUMO
Para cada paladar, um tipo de água.

09. COOPERATIVISMO

Os donativos serão encaminhados ao Fundo Social
de Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo
Paulista.

Cooperar é compartilhar realizações!

12 . TURISMO
Confira as dicas da CVC Paineiras.

Lojas Coopercica

14 . FAZENDO A FEIRA
Açaí é o destaque deste mês.

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

15 . NUTRIÇÃO

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

Conheça as frutas do Nordeste.

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

16 . STORYTELLING
O sem-teto que se tornou milionário.
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Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
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
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SAÚDE

EVENTOS

VOCÊ SABE O QUE É TDPM?

COOPERCICA HOMENAGEOU AS MULHERES COM CAFÉ DA MANHÃ

O Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM), uma
forma grave da TPM, atinge até 8% das mulheres que
menstruam.

Para festejar o Dia Internacional da Mulher (08 de Março), a Coopercica ofereceu um delicioso café da manhã,
que foi servido também no período da tarde. Houve distribuição de brindes da Bio Extratus às Cooperadas e
Colaboradoras. O Café Jaguari também colaborou com esse evento.

Estudo aponta que esse distúrbio, também chamado de TPM turbinada, provoca
mais raiva, ansiedade, mau humor e dor de cabeça se comparado à TPM convencional.
As mulheres que apresentam a TDPM são mais sensíveis às oscilações de humor por causa
de uma alteração genética do receptor de serotonina (neurotransmissor que atua no cérebro
regulando o humor, o sono, o apetite). Ou seja, nas mulheres portadoras da TPM turbinada a
serotonina é ainda mais baixa, o que aumenta a irritação, a depressão e a agressividade.
Para aumentar o nível de seretonina, é recomendável atividade física e vitaminas como
B6, magnésio e cálcio, que estimulam a formação da serotonina. Alimentos com triptofano,
como iogurte, castanha de caju, amendoim e chocolate também ajudam. Em alguns casos, é
necessário tratamento com remédio, como fluoxetina.

TPM
Todas as mulheres que menstruam sofrem de TPM? Segundo estudo,
75% têm um sintoma leve, de 20% a 40% têm a síndrome prémenstrual, com sintomas físicos e emocionais, e de 3% a 8% têm a
disforia (TDPM ou Transtorno Disfórico Pré-Menstrual).
Os sintomas físicos da TPM são insônia, dor de cabeça, palpitação,
cansaço, tontura, inchaço e dor nas pernas e mamas; já os sintomas
emocionais provocam ansiedade, nervosismo, oscilação de humor,
humor deprimido e choro fácil.
Existe a TPM mais física e a mais emocional, mas os sintomas podem se
misturar. Durante o pico da TPM, o gasto calórico aumenta e pode gerar um
gasto energético de até 100 calorias. O problema é que junto vem a compulsão
e as mulheres podem acabar comendo muito mais do que gastam!
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HOMENAGEM

DATAS

CONFIRA AS GANHADORAS DO ENSAIO FOTOGRÁFICO “DIA DA MULHER”

31 DE MARÇO: DIA DA SAÚDE E DA ALIMENTAÇÃO!

A Coopercica realizou uma campanha interna para homenagear as suas
colaboradoras no Dia Internacional da Mulher (8 de março). As autoras das frases
premiadas (uma por loja) ganharam um ensaio fotográfico, realizado por Mário
Sérgio Esteves, no Espaço Monte Castelo, e foram capa da Revista Coopercica.

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da Saúde e dos bons
hábitos alimentares.Também serve para que as instituições, públicas e privadas,
reflitam como podem contribuir para um desenvolvimento sustentável nessa área.
Estudos do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
apontam que a obesidade avança e atinge 1 a cada 6 brasileiros com convênios
médicos. Não há dados separados apenas para usuários do SUS. Hoje, 47,5 milhões
de brasileiros têm planos de saúde.
O excesso de peso é uma tendência crescente no Brasil e atinge 53,9% da
população brasileira.

DICAS

DOS

LUANA CRISTINA V. DE O.
DOTTA (LOJA 2):

FLÁVIA CRISTINA LOPES DE
MORAES (LOJA 3):

“Ser mulher não é apenas
transmitir delicadeza e beleza, mas
guardar dentro de si uma força que
supera sua própria natureza”.

“O potencial de cada ser humano
é representado em uma mulher. Sua
força, seu amor e sua determinação
são influenciadores”.

“Mulheres são como a lua, com
suas fases; às vezes, elas ficam
escondidas, mas nunca perdem seu
brilho encantador”.

LETÍCIA PACHECO
SANTOS (LOJA 1):

R.

Para alcançar uma alimentação mais saudável é preciso diminuir o consumo
de alimentos processados e aumentar a ingestão de frutas, verduras e legumes. A
atividade física regular também é benéfica para a saúde e tem efeitos na resposta
do organismo à absorção dos nutrientes.
A prática da boa alimentação começa desde cedo, com o aleitamento materno
exclusivo até os 6 meses de vida. Após essa fase, a amamentação poderá ser feita de
maneira complementar até os 2 anos.
Muitos adultos obesos foram crianças obesas e por isso mesmo precisam se
preocupar mais com os seus hábitos alimentares e principalmente com a alimentação
saudável dos filhos.
Alguns pais têm diﬁculdade em reconhecer que o ﬁlho está acima do peso.
O excesso de peso pode causar baixa autoestima e problemas de saúde como o
diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e a obesidade mórbida.

GLUTÉN E LACTOSE

ANA MARIA DOS SANTOS
(LOJA 4):
“Mulheres fracas, fortes, não
importa. Mulheres mostram que
mesmo através da fragilidade são
fortes para erguerem a cabeça sem
desistir, pois sabem que são capazes
de vencer”.
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RITA DE CÁSSIA FARIA
(LOJA 5):
“Mulher é aquela que consegue
ganhar o mundo com sua coragem,
amar incondicionalmente, vencer
obstáculos, chorar, rir e trazer beleza
e luz aos dias mais difíceis”.

TATIANA DE OLIVEIRA L. DE
LIMA (LOJA 6):
“Mulher luta pelos seus ideais, dá
a vida pela sua família. Ser mulher é
ser doadora, digna; passa por lutas,
mas nenhuma é capaz de derrubála. Ela é simplesmente divina”.

REVISTA COOPERCICA

É preciso ter cuidado com modismos como
a exclusão de itens como glúten e a lactose e a
substituição de ingredientes tradicionais por novos
para alcançar o ideal da boa forma e saúde.
O glutén, presente no trigo, só deve ser evitado
por pessoas com doença celíaca, cujo organismo
fabrica anticorpos contra o glúten. Não há motivos
para quem não tem esse problema evitar o glúten.
Estima-se que somente 1% da população sofra com
a doença celíaca.
Quase metade da população brasileira tem algum
grau de intolerância à lactose – falta de uma enzima
que pode causar diarreia, vômito ou desconforto.
Como o leite é rico em proteína e vitaminas, não
faz sentido suspender seu consumo quando não há
sintomas.

REVISTA COOPERCICA
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CONSUMO

COOPERATIVISMO

A ÁGUA IDEAL PARA CADA PALADAR

COOPERAR É COMPARTILHAR SONHOS, CERTEZAS E ESPERANÇA!

A água mineral, por definição, pode ter origem de fontes naturais ou de fontes
artificialmente captadas, desde que possua composição química ou propriedades
distintas da água comum.

A Coopercica, uma cooperativa de consumo que vai completar 48 anos de fundação
em abril, se reinventa a cada dia para satisfazer plenamente seus Cooperados.

Cada local tem suas características e o líquido emerge com uma combinação mineral própria, o que faz toda a
diferença no sabor. Se a fonte ficar perto do oceano, por exemplo, geralmente tem um toque levemente salgado.
No rótulo é encontrada a composição química – quantidade de cada um dos minerais - e funciona como uma
espécie de “identidade” do produto. Uma informação importante é sobre o pH. As que têm pH menor que 6 são
ácidas e menos adequadas ao consumo. Com maior ou igual a 8, alcalinas, de sabor mais leve.
O rótulo informa também se o produto é mineralizado, ou seja, que os minerais não são naturais e foram
acrescentados pela indústria.

TIPOS
As leves, por exemplo, possuem baixo teor desses minerais, o que as torna mais “levinhas” na hora de beber e
indicadas para o dia-a-dia, pois são menos encorpadas e servem para hidratar.
Na água gaseificada artificialmente é retirado o oxigênio presente no líquido e injetado o gás carbônico. O
gás potencializa a produção de saliva e excita as papilas gustativas. Aparentemente, não é o gás que tem efeito
digestivo, e sim os minerais.
As gourmets costumam ser um pouco mais caras e ter maior quantidade de bicarbonato. Uma das mais famosas
é a francesa Perrier, também conhecida como a água das celebridades.
A cantora pop Madonna é fã da água Evian, considerada especial porque cada
gota de seu líquido vem da chuva e da neve que cai nos Alpes Franceses. Essa
água passa pelo menos 15 anos sendo filtrada para um vasto e protegido
aquífero profundo no interior da montanha.

Inspirada
no
moderno
conceito
de
Cooperativismo, procura ouvir, conhecer a opinião
e dialogar com os Cooperados, para oferecer
produtos de qualidade, preços compatíveis com o
de mercado e atendimento de excelência.
Esta cooperativa de consumo busca mais do
que atender as expectativas dos seus Cooperados,
mas adequá-las às suas necessidades, de acordo
com os princípios e valores do Cooperativismo.
A finalidade das cooperativas é facilitar às
pessoas bem-estar, realização e alegria. Uma
cooperativa é resultado da união de pessoas,
interessadas, ao mesmo tempo, no bem comum e
no atendimento das necessidades individuais.

EDITAL

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA CNPJ 50.974.732/0001-50
O Diretor Presidente da Cooperativa de Consumo
Coopercica, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 21, parágrafo 2o, do Estatuto Social, convoca
seus 164.570 Cooperados para a Assembleia Geral
Ordinária, que se realizará em sua sede, à Rua João
Ferrara, 233 – Jardim Cica, Jundiaí/SP, no próximo dia
31 de março de 2017, às 17:00 horas em primeira
convocação, com a presença de dois terços do número
total de Cooperados. Caso não haja número legal
para as deliberações, a Assembleia será realizada no
mesmo dia e local, em segunda convocação, às 18:00
horas, com a presença de metade mais um do número
total de Cooperados. Persistindo a falta de “quorum”
legal, a Assembleia será realizada, então, no mesmo
dia, em terceira e última convocação, às 19:00 horas,
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados, para
tratar da seguinte Ordem do Dia:

ARMAZENAMENTO
A garrafa deve ser armazenada longe
dos raios solares. Não é necessário mantê-la
refrigerada. Na hora de servir, nada de colocar
gelo no copo. Resfrie a garrafa em um balde de
gelo ou na geladeira, de forma que ela fique
com temperatura entre 8 e 10ºC, se ela for
gaseificada, ou então entre 10 e 12ºC, se for
sem gás.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1.

2.
3.

4.
5.

Prestação de Contas, acompanhada do
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
Relatório da Gestão, Balanço e Demonstrativo
dos Resultados apurados no exercício de
2016;
Destinação das Sobras Líquidas apuradas no
exercício de 2016;
Aprovação do Orçamento para o exercício
de 2017, compreendendo: Ingressos Brutos,
Dispêndios e Previsão de Sobras Líquidas;
Eleição do Conselho Fiscal para o exercício
de 2017;
Outros assuntos de interesse social.

Jundiaí, 09 de março de 2017.
						
		
ORLANDO BUENO MARCIANO
Diretor Presidente
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RETROSPECTIVA

JANEIRO E FEVEREIRO
▪ Formatura do projeto
“Aprendiz Cooperativo”
▪ Programa Sim (Sugestões e
Inovações para Melhorias)

SETEMBRO

ACOMPANHE AS PRINCIPAIS AÇÕES
DE CARÁTER SOCIAL EM 2016
MARÇO
▪ Coopercica
homenageou as
Mulheres
(08 de Março)

▪ Evento ecológico - Dia
da Árvore
▪ Promoção “Objetos do
Desejo”

AGOSTO
▪ Promoção “Especial Mês
dos Pais”
▪ Concurso interno “Meu
Pai Herói“
▪ Café da Manhã para os
Pais

MAIO
▪ Campanha do Agasalho
▪ Promoção “Minha Mãe é
uma Joia”

OUTUBRO

▪ Café especial para as Mães

▪ Recreação nas lojas – Dia das Crianças

ABRIL

▪ Entrega de brinquedos – “Criança
Solidária”

▪ Promoção Especial de
Aniversário

▪ Palestra com as colaboradoras - “Outubro
Rosa”

▪ Café especial para festejar
os 47 anos da Coopercica

▪ Programa Escolar: “Por Dentro da
Coopercica”

NOVEMBRO
▪ Curso de qualidade do pão
francês na loja 3

JULHO
JUNHO

DEZEMBRO

▪ Campanha “Amigo
Cooperado”

▪ Campanha “Natal sem
Fome”

▪ Workshop Salton na loja 3

▪ Papai Noel chegou de
carruagem nas seis lojas

▪ Promoção Dia dos
Namorados

▪ Promoção “Objetos do
Desejo”
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TURISMO

ROTEIROS PARA OS FERIADOS DE PÁSCOA E TIRADENTES
Aproveite as dicas da CVC Paineiras, para planejar sua viagem.

RECIFE - PE
Histórica, a cidade de Recife oferece praias e roteiros culturais. A mistura
de rios, mar e a famosa praia de Boa Viagem, além de cultura, gastronomia
e arquitetura únicas, fazem de Recife um dos destinos mais fascinantes do
nordeste brasileiro. A capital pernambucana virou metrópole sem deixar de
preservar as tradições no centro histórico. E oferece opções de passeios que
não deixam nenhum turista parado, como compras, trajetos de barco, visita a
museus e galerias de arte. Perto dali está Porto de Galinhas, uma das praias mais
badaladas do estado.
CURIOSIDADES
Recife é considerada berço de grandes poetas e importante polo cultural e
artístico do Brasil. Entre os destaques estão João Cabral de Melo Neto, Manuel
Bandeira e Luiz Gonzaga. Muitos deles são representados em esculturas espalhadas por pontos turísticos.
Oferta exclusiva CVC Paineiras para Cooperado: Pacote 04 dias
Total por pessoa: a partir de 10 x R$ 159,00 (inclui avião + 4 dias de hotel com café da manhã + traslados +
passeios).
* Preço válido para o hotel Prodigy Hotel Recife, com saída em 20/04/2017.
** Valores por pessoa em apto duplo, sujeitos a alteração sem aviso prévio.

ANGRA DOS REIS - RJ
Verdadeiro paraíso tropical com praias de águas cristalinas, tem 365 ilhas, 2.000 praias e 8 baías. A bela
Angra dos Reis guarda tesouros em meio à natureza exuberante, faixas de areia branca e mar verde transparente.
Distante 166 quilômetros do Rio de Janeiro, Angra oferece 5 corredores turísticos: Ponta Leste, Centro, Estrada do
Contorno, Ponta Sul e Ilha Grande, a mais famosa da região. Entre as atividades mais requisitadas estão trilhas que
levam a cachoeiras ou praias reservadas, passeios de barco com destino a ilhas paradisíacas e mergulhos entre
peixes coloridos. Destaque também para o acervo histórico e arquitetônico, que remonta à época da colonização
e aos tempos áureos do café.
A época mais animada é o verão, mas as chuvas são abundantes neste período.
O outono e a primavera registram temperaturas amenas, bem agradáveis.
CURIOSIDADES
Angra é uma das cidades mais antigas do Brasil, descoberta por Gonçalo Coelho,
em 6 de janeiro de 1502. Ao escrever uma
carta a Portugal, Américo Vespúcio descreveu
o local como "se existe um paraíso, é bem
perto daqui”.
Oferta exclusiva CVC Paineiras para
Cooperado: Pacote 04 dias
Total por pessoa: a partir de 10 x R$ 76,00
(inclui 4 dias de hotel com café da manhã).
* Preço válido para o hotel Golden Tulip Angra dos Reis, com saída no
dia 13/04/2017.
** Valores por pessoa em apto duplo, sujeitos a alteração sem aviso
prévio.
Fones: (11) 3395-3688 e
(11) 94720-4665 (com WhatsApp).
Email: paineiras@cvc.com.br
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Fazendo
a Feira
Março
AÇAÍ
É fruto de uma palmeira típica da
região amazônica, o açaizeiro. Nas
últimas décadas, sua produção e
consumo se popularizaram pelo Brasil
e hoje o açaí ganhou o mundo.
A forma mais consumida é a polpa congelada
e batida, servida com bananas e cereais, na tigela.
Também é utilizado na preparação de sucos, geleias,
sorvetes e doces em geral.
Seus frutinhos roxos são ricos em vitaminas C, B1
e B2, fósforo, ferro e cálcio. O pigmento responsável
por essa coloração é a antocianina, que combate
os radicais livres e previne o envelhecimento das
células. O consumo frequente do açaí também reduz
as chances de doenças coronárias e a artrite.
Por ser um alimento com grande quantidade de
fibras, proteínas e calórico - 100g da polpa contêm
cerca de 250cal -, é indicado para atletas, após o
treino.
Outra qualidade: é rico em gorduras do bem
(poliinsaturadas). Porém, quem faz dieta, deve
consumir com moderação.

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.

Hortaliças e Outros
Abóbora madura
Abóbora moranga
Berinjela
Chuchu
Pimentão verde
Repolho

Frutas
Caqui
Maçã Gala
Maracujá
Mexerica cravo
Nectarina Importada
Pera importada

NUTRIÇÃO

Frutas do Norte e do Nordeste
As frutas tropicais serviram de inspiração para o cantor Alceu Valença compor
“Morena Tropicana”, que destaca: “Da manga rosa quero o gosto e o sumo. Melão
maduro, sapoti, juá. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de umbu, cajá. Pele
macia, ai carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de uruçu...”. Confira algumas
delas, abaixo.

CAJÁ:

Bastante popular no sul da Bahia, é uma frutinha de cor alaranjada/avermelhada. Sua polpa, suculenta
e azedinha, é muito usada no preparo de refrescos, batidas, licores e sorvetes.
Principais nutrientes: fibras, cálcio, fósforo e ferro.

CARAMBOLA:

Originária da Índia, foi introduzida no Brasil em 1817, no Estado de Pernambuco. Seu formato é
semelhante ao de uma estrela. É consumida in natura ou usada na fabricação de geleias, caldas, sucos e compotas.
Principais nutrientes: vitaminas A, B1, B2, C; fósforo e potássio.

CUPUAÇU:

Bem parecida com o cacau, é nativa da região amazônica. Sua polpa é muito utilizada na
fabricação de sucos, geleias, sorvetes e licores.
Principais nutrientes: pectina, que auxilia na redução da glicemia e do mau colesterol.

GRAVIOLA:

VERSATILIDADE

Sua forma é ovalada e tem casca verde. Possui muitas sementes pretas, envolvidas por uma
polpa branca, de sabor agridoce. O seu suco é delicioso.
Principais nutrientes: vitamina C e do complexo B; ferro, cálcio, potássio e fósforo.

Uma das vantagens comerciais do açaizeiro é que
se aproveita tudo da planta: o fruto, para o preparo
de alimentos deliciosos; a semente, para extração do
óleo usado na fabricação de cosméticos, e confecção
de artesanatos; o palmito, para culinária; folhas e
troncos, para a construção de telhados e confecção
de produtos trançados, como bolsas, redes e sacolas;
e a raiz, amplamente utilizada na medicina natural,
por exemplo, como vermífugo.

MANGABA:

Típica do litoral do Norte e Nordeste, a fruta tem formato arredondado. Seu sabor é bem doce.
Mais usada na preparação de sorvetes e sucos.
Principais nutrientes: ferro e vitamina C.

SAPOTI:

Lembra um pouco o caqui, tanto no sabor como na forma. Em geral, é consumido ao natural. Suas
sementes, amassadas e diluídas em água, são diuréticas.
Principais nutrientes: vitaminas B e C; ferro, fósforo e cálcio.

TAMARINDO:

Sua polpa é avermelhada, fibrosa, de gosto agridoce. Utilizado na preparação de conservas,
sucos e sorvetes.
Principais nutrientes: alto teor de proteínas, glicídios e elementos minerais.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

O SEM-TETO QUE VIROU MILIONÁRIO

O FAZENDEIRO E O RELÓGIO

A história do americano Christopher Paul Gardner rendeu até filme – “À procura
da felicidade” - e a segunda indicação do ator Will Smith ao Oscar.

Um fazendeiro perdeu seu relógio predileto no celeiro. Além de ser um Rolex,
tinha um grande valor sentimental. Após procurar exaustivamente, ele desistiu e
pediu ajuda a um grupo de crianças que estava brincando do lado de fora do
celeiro. Ele prometeu uma boa recompensa, para quem achasse o seu relógio.

Vivendo em São Francisco, na década de 80, Chris, aos 27 anos, ficou desempregado e foi abandonado pela
sua esposa. Durante um ano morou em abrigo e nas ruas, junto com o seu filho Chris Jr.
O seu destino mudou quando teve a chance de participar de um estágio não remunerado em uma corretora de
valores, a DWR. Em 1981, obteve licença para operar oficialmente na Bolsa de Valores e conseguiu um emprego
em uma conceituada empresa de investimentos. Em 1987, abriu sua própria firma, a Gardner Rich. Hoje, aos 62
anos, sua fortuna é estimada em US$ 60 milhões.

HISTÓRIA
Revendo seu passado, ele garantiu que não mudaria sua
trajetória, apesar de ter sofrido muito na infância. O segredo
do sucesso foi atribuído às suas escolhas.
Chris não chegou a conhecer o pai. Cresceu na pobreza
ao lado da mãe e de um padrasto alcoólico e violento.
Também viveu com uma família adotiva, depois que sua mãe,
num momento de desespero, tentou matar seu padrasto.
Apesar de tudo, revelou que sua mãe serviu de inspiração, e
justificou: “Assistindo a um jogo de basquete na TV, comentei
com a minha mãe que os jogadores podiam ganhar milhões
de dólares. E ela disse que eu também podia”.
Entretanto, os milhões de dólares não chegaram no seu
bolso tão rápido. Após terminar o colegial, passou quatro
anos na Marinha. Em 1974, mudou-se para São Francisco e
começou a trabalhar como vendedor.
Sua vida mudou na década de 80 quando ficou
desempregado, foi abandonado pela esposa e ainda cuidou
do filho em abrigos e ruas de São Francisco. Mas a sorte
estava do seu lado, quando ajudou um homem a estacionar
uma Ferrari vermelha. Impressionado com o carro, perguntou
o que ele fazia e o dono da Ferrari respondeu que era corretor
da Bolsa de Valores, vendia ações e faturava US$ 80 mil por
mês. Naquele momento, Chris tomou duas decisões: entrar no
ramo de ações e futuramente comprar uma Ferrari.
O proprietário da Ferrari se chamava Bob Bridges e foi ele
quem conseguiu que Gardner fosse entrevistado para a vaga de estagiário da DWR.
Só que isso não foi fácil. Com US$ 1.200 em multas de trânsito vencidas ao longo dos anos, Chris foi parar
na cadeia às vésperas da sua entrevista. Porém, mais uma vez a sorte estava do seu lado e ele conseguiu sair da
prisão no dia da entrevista.
Apesar da aparência desleixada, seu entusiasmo e foco impressionaram: ele conquistou a vaga.
Em 2012, seis anos após o lançamento do filme que conta a sua história, viu a sua vida mudar radicalmente
com a morte de sua mulher aos 55 anos, vítima de câncer. A perda fez com que ele se reinventasse, inclusive
profissionalmente. Atualmente, é autor de livros e especializou-se em palestras motivacionais. Passa 200 dias
por ano viajando o mundo e falando para auditórios lotados em mais de 50 países. Além disso, patrocina várias
organizações que ajudam os sem-teto e combatem a violência contra as mulheres.

16

REVISTA COOPERCICA

As crianças começaram a revirar o feno. Ficaram horas procurando, mas também não encontraram
o relógio.
Quando o fazendeiro estava quase desisitindo, um menino aproximou-se dele e pediu mais
uma chance. Então, o homem olhou bem nos olhos do garoto e, intuitivamente, acreditou na
atitude sincera daquela criança.
Não demorou muito e o jovenzinho saiu do celeiro com um objeto na mão. O fazendeiro se
aproximou do menino e pôde conferir que ele estava mesmo segurando o seu Rolex.
Muito surpreso e ao mesmo tempo feliz, o fazendeiro perguntou ao menino como ele
conseguiu achá-lo, já que os outros garotos não tiveram a mesma sorte.
E o menino respondeu:
- Não foi sorte. Eu fiquei em silêncio, tentando escutar o tique-taque do seu relógio. Depois,
segui na direção do som. Assim, cheguei nele.

PARA REFLETIR

■ Uma mente tranquila pode pensar melhor do que uma mente confusa.
■ Aproveite alguns minutos do seu dia para silenciar e descansar sua mente.
■ A meditação pode ser uma boa opção, para se alcançar o equilíbrio e acertar
nas decisões.
■ Estudos científicos comprovam que a meditação alivia a ansiedade, a
depressão, a insônia e até dores.

REVISTA COOPERCICA
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Culinária
FIC HA 1 76

Curau de tapioca

Suflê com geleia de jabuticaba

Ingredientes

Ingredientes

2 latas de milho em conserva escorridas
1 litro de leite
1 lata de leite condensado
1 vidro de leite de coco (200ml)
1 1/2 xícara (chá) de tapioca
canela em pó para polvilhar

1/3 xícara (chá) de geleia de jabuticaba
1 xícara (chá) de vinho tinto
5 colheres (sopa) de açúcar
4 colheres (sopa) de manteiga
1/2 colher (sopa) de farinha de trigo
8 fatias de pão de forma sem casca cortadas ao meio
1 pedaço de canela em pau
4 ovos

Modo de preparo
No liquidificador, bata o milho com o leite até ficar bem
homogêneo. Passe por uma peneira e despeje em uma panela
média. Junte o leite condensado e o leite de coco e leve ao
fogo, mexendo de vez em quando, até levantar fervura. Junte
a tapioca e misture bem. Deixe descansar tampada, mexendo
de vez em quando. Assim que amornar, coloque em taças
individuais e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas.
Sirva polvilhado com canela em pó.

Doce de jaca em calda
Ingredientes
1kg de jaca limpa (sem sementes e sem membranas)
250g de açúcar
250g de rapadura
500ml de água
casca de 1 laranja

Modo de preparo
Aqueça o forno em temperatura média. Numa frigideira grande,
derreta a manteiga em fogo baixo. Junte as metades de pão e
doure de ambos os lados. Forre o fundo de uma forma refratária
oval (25cm de comprimento) com metade dos pedaços de pão.
Espalhe a geleia por cima e cubra com o pão restante.
Aqueça o vinho com 4 colheres de açúcar e a canela, mexendo
até dissolver o açúcar. Descarte a canela. Despeje o vinho
lentamente sobre o pão.
Na batedeira, bata as gemas com o açúcar restante até obter
uma mistura cremosa e leve. Junte a farinha de trigo, aos
poucos, batendo sem parar.
Bata as claras em neve e em seguida acrescente às gemas
batidas, misturando com cuidado. Com uma colher grande,
coloque essa mistura sobre o pão. Asse até dourar (cerca de
10 minutos).

Modo de preparo
Faça uma calda com o açúcar, a rapadura e a água. Em seguida,
coloque a jaca e cozinhe até ficar no ponto de fio leve. Desligue
o fogo e junte a casca de laranja. Dica: sirva com queijo de
coalho dourado na manteiga de garrafa.

Mousse de açaí
Ingredientes
250ml de creme de leite fresco
250g de polpa de açaí
1 banana
1 pacote de gelatina sem sabor

Modo de preparo

Imagem ilustrativa.

Bata o creme de leite na batedeira até ficar em ponto de
chantilly. No liquidificador, bata o açaí e a banana. Hidrate a
gelatina conforme instrução do fabricante e acrescente à
mistura. Adicione o chantilly delicadamente e leve à geladeira
até ficar firme.

REVISTA COOPERCICA

19

