“Câncer de mama: vamos falar
sobre isso?”

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM OUTUBRO:
04 . SAÚDE
Como cuidar do bebê.

05 . TRÂNSITO
Falar ao celular é infração gravíssima.

09 . VIAGEM

Este é o tema da campanha Outubro Rosa 2016, para
alertar a população sobre a prevenção e tratamento
do câncer de mama.
As ações visam divulgar informações sobre acesso
aos serviços, diagnóstico e tratamento, contribuindo
para a redução da mortalidade.
Quando detectado em fases iniciais, o câncer de
mama tem mais chances de tratamento e cura. De
acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca),
são esperados 57.960 casos novos de câncer de
mama este ano no Brasil. A idade é um dos mais
importantes fatores de risco para a doença (cerca de
4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos).

Dicas de viagens de fim de ano e férias.

10 . NUTRIÇÃO
Massas são muito nutritivas.

12 . FAZENDO A FEIRA
Pimentão, o destaque do mês.

14 . RIO 2016
Daniel Dias, maior medalhista paralímpico.

16 . STORYTELLING
Pai cria bota para filho com paralisia jogar futebol.

Lojas Coopercica
Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800
Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028
Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica

05

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

09

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

TRÂNSITO

OS CUIDADOS BÁSICOS COM O BEBÊ

MULTAS SOBEM E FALAR AO CELULAR AGORA É INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA

Os dois primeiros anos de vida são cruciais no desenvolvimento metabólico e
corporal.

A partir do dia 1o de novembro, os valores das
multas sobem até 66%. A redação do Código Nacional de Trânsito (Contran) incluiu a palavra "manuseando" para punir, além de quem fala ao celular,
também quem manda mensagens de texto ou fica
olhando as redes sociais ao volante. Agora passa a
ser infração gravíssima (antes era média).

Alimentação
Até os seis meses de vida, a amamentação deve ser exclusiva. Após
esse período, é desaconselhável a adição de açúcar e sal à alimentação
do bebê. Além de contribuírem negativamente para o ganho extra de
peso, esses componentes podem prejudicar a introdução de alguns
nutrientes importantes, pois influenciam no paladar da criança.
O mel também deve ser evitado. Já o leite de vaca integral aumenta
o risco de micro-hemorragias no intestino, processo que facilita o
desenvolvimento de quadros de anemia.

Usar vaga de idoso ou deficiente sem a necessária identificação
(que já foi infração leve e era grave desde o início do ano) também
passa a ser falta gravíssima.

Nessas duas infrações, a punição ao condutor será
de 7 pontos na CNH.

Viroses e resfriados
A formação do sistema imunológico termina por volta dos
3 anos, quando o organismo infantil se fortalece no combate
a viroses e doenças corriqueiras. Até lá, é considerado normal
que contraia cerca de 8 resfriados por ano. Nas crianças que já
frequentam escolinhas e creches antes dessa idade, esse número
pode dobrar.

Outra mudança: quem se negar a fazer o teste de bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no
organismo, pode ser multado em R$ 2.934,70, ou seja, o valor da
multa gravíssima multiplicada por dez, além da habilitação suspensa
por 12 meses. A mesma punição será aplicada para quem for pego
disputando racha.

Refluxo e regurgitação

Fonte: Diário Oficial da União.

O primeiro é uma doença em que uma das válvulas
digestivas não funciona corretamente e provoca dor,
cólicas e gases. O bebê demonstra esse desconforto com
choro. O refluxo, portanto, não é normal, e precisa ser
diagnosticado e tratado por um médico. Já a regurgitação
nada mais é do que uma válvula de escape para os gases e o
volume em excesso que o bebê ingeriu durante a amamentação,
por exemplo. Algo bem corriqueiro.

NOVOS VALORES DAS MULTAS
TIPO DE MULTA

Febre e desidratação

VALOR ANTIGO

VALOR NOVO

AUMENTO

LEVE (3 PONTOS)

R$ 53,20

R$ 88,38

66%

MÉDIA (4 PONTOS)

R$ 85,13

R$ 130,16

52%

GRAVE (5 PONTOS)

R$ 127,69

R$ 195,23

52%

GRAVÍSSIMA (7 PONTOS)

R$ 191,54

R$ 293,47

53%

Recém-nascidos têm a pele mais fina que os adultos.
Isso facilita a troca de calor e a perda de água em situações
extremas. Quando a criança é agasalhada em excesso, sua
temperatura se eleva, causando febre. Para regular o
termômetro interno, o organismo elimina água, o que
leva à desidratação.

REDUZA O AÇÚCAR
Muito se fala sobre a redução do açúcar na alimentação, principalmente durante dietas de perda de peso. Mas
a importância dessa diminuição vai muito além e deve ser priorizada desde cedo. Segundo uma publicação da
Associação Americana do Coração, o limite de ingestão de açúcar para pessoas entre 2 e 18 anos deve ser de 25
gramas ou menos por dia.
Antes dos dois anos, a Associação recomenda que não se deve ingerir nenhum tipo de açúcar. A publicação
refere-se ao açúcar adicionado nos alimentos.
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PLANTIO

DATAS

COOPERCICA REALIZOU EVENTO PARA FESTEJAR O DIA DA ÁRVORE

DIA DA MENINA PEDE FIM DA VIOLÊNCIA!

Em comemoração ao Dia da Árvore, 220 alunos da EMEB “Jânio da Silva Quadros”,
no Eloy Chaves, participaram de um evento educativo organizado pela Coopercica.

A Organização das Nações Unidas
(ONU) celebrou o Dia Internacional da
Menina (11 de outubro). A data foi criada para chamar a atenção dos governantes de todo o mundo sobre a violência infanto-juvenil.

Entre as atrações, houve apresentação de uma
peça de teatro, cujo tema foi a preservação da
natureza. Depois, aconteceu o plantio de mudas de
árvores nativas e frutíferas, no jardim desta escola.
Também foram realizadas brincadeiras com o
mascote da Coopercica, o Hipoupó. No encerramento
das atividades, as crianças receberam um kit
guloseimas.

A Diretora da Emeb, sra. Kelly Barros, agradeceu ao
presidente da Coopercica, sr. Orlando Marciano, pela
iniciativa e também pela presença neste importante
evento de conscientização ecológica.
Esta comemoração faz parte do projeto “Criança
do Futuro, criado em 1998 e que tem como objetivo
despertar e estimular o interesse das crianças
sobre diversos temas sociais, como respeito mútuo,
espírito de equipe, solidariedade, sustentabilidade e
cidadania.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), uma em cada quatro adolescentes
(15 a 19 anos) sofre violência física. Este número
representa aproximadamente 70 milhões de adolescentes.
Estupros coletivos, exploração sexual e assédio
foram temas presentes na mídia no ano passado e
chocaram o país. Essa violência é praticada em diferentes espaços: em casa, nas redes sociais, no caminho para a escola, em qualquer lugar onde as meninas estão.
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), todos os anos, cerca de
500.000 mulheres são vítimas de estupro no Brasil.
Dessas, 70% são crianças e adolescentes e 51% são
menores de 13 anos. Para especialistas, a realidade é
muito pior, ao se considerar que somente 10% dos
casos são notificados.

APOIO
Salgadinhos

PROMOÇÕES

DIVERSÃO EM FAMÍLIA NO THERMAS WATER PARK!
Neste Mês das Crianças, a Coopercica vai sortear ingressos para a família
se divertir no Thermas Water Park (4
por Cooperado), nas seis lojas.
Este complexo aquático fica em São Pedro e possui 11 piscinas (3 aquecidas), um parque aquático
infantil, 10 pistas de toboáguas e uma queda livre
de 10 metros. Todas os espaços têm serviço de segurança, salva-vidas, sanitários, lanchonetes, áreas de
sombra e de descanso.
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!

06

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

07

TURISMO

PROMOÇÕES

“DIA DE BELEZA CORPUS”

ROTEIROS DE VIAGENS DE FIM DE ANO E FÉRIAS

Coopercica & Corpus estão realizando até 30 de outubro o “Dia da Beleza”,
que vai contemplar seis cooperados (um por loja) com kits “Beleza
Corpus”, com direito a chapinha Mega Titanium Black, escovas,
pentes, entre outros prêmios.
Para participar, na compra de qualquer produto de beleza Corpus
(feminino ou masculino), o Cooperado deverá apresentar seu cupom
fiscal para retirar o cupom de sorteio. Em seguida, deverá ser preenchido
e depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
Consulte o regulamento e boa sorte!!!

Imagem meramente ilustrativa.

GANHADORES DA CAMPANHA “AMIGO COOPERADO”

RIO DE JANEIRO – RJ
A combinação de serra e mar forma uma das
paisagens mais belas do mundo, principalmente
quando a cidade é vista de pontos turísticos como
Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Pedra da Gávea.
Além da natureza generosa, o Rio de Janeiro brinda
os turistas com atrações únicas, como a Baía de
Guanabara, o Aterro do Flamengo, as praias de
Copacabana e Ipanema, a Lagoa Rodrigo de Freitas e
os bairros boêmios da Lapa, Botafogo e Leblon.
Recheada de atrações culturais, a cidade é palco
do maior e mais famoso Carnaval do mundo. O ponto
alto é o desfile das escolas de samba. Outro evento
grandioso é o Reveillon, maior festa de Ano Novo a
céu aberto do mundo, que reúne cerca de 2 milhões
de pessoas na praia de Copacabana.

REVEILLON NO RIO - 04 Dias

Elson Debroi e Marilena Lúcia B. Chiquini, da
loja 6, foram os ganhadores da campanha “Amigo
Cooperado”, que sorteou dois Cooperados (das
seis lojas) com estadia de 3 noites, café da manhã,
traslado e passagem aérea, para um dos seguintes
destinos: Gramado, Salvador ou Balneário Camboriú.
Cada contemplado (Cooperado e Amigo Cooperado),
tem direito a levar um acompanhante. Parabéns, aos
contemplados!

Inclui passagem aérea e hospedagem no Windsor
Guanabara, com café da manhã. A partir de 10x de R$
125,00 (preço para saída em 30/12/2016).

GRAMADO – RS
Principal destino turístico da Serra Gaúcha, Gramado possui atrações o ano todo, como o consagrado
Natal Luz (no final do ano). Além das construções em
estilo enxaimel (comuns na Alemanha, por exemplo),
Gramado tem como grande destaque o Snowland,
parque indoor de neve onde se pode esquiar. Entre
as atrações também estão o Lago Negro, o Mini Mundo, o Museu de Cera, a Igreja Matriz São Pedro, a rua
Coberta e o Parque Gaúcho.
Gramado recebe o Natal Luz de novembro até o
começo de janeiro, um dos eventos mais concorridos
do Brasil. Neste período, a região é tomada pelo
espírito natalino com desfiles, músicas e decoração
temática.

NATAL LUZ – GRAMADO - 04 Dias
Inclui passagem aérea, hospedagem no Encantos
do Sul, traslado e passeio.
A partir de 10x de R$ 195,80 (preço para saída
em 07/12/2016).
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ARRAIAL D’AJUDA – BA
Localizado na Costa do Descobrimento, Arraial
d’Ajuda é destino certo para quem gosta de natureza,
praias bonitas e quer fugir das grandes cidades. O
povoado de casinhas antigas e coloridas é um convite
para os passeios a pé, onde poderá degustar delícias
da culinária baiana na famosa rua do Mucugê, com
muitos restaurantes, bares e lojas de artesanato.
O mar calmo e cristalino de Arraial d’Ajuda é uma
das principais atrações deste charmoso povoado
baiano de pescadores. O vilarejo fica separado do
centro de Porto Seguro pelo rio Buranhém e você
pode chegar até o local pela balsa, em viagem de
apenas 10 minutos. Durante a travessia, admire
o cenário formado pelo encontro do rio com o
mar. Ao chegar à vila, percorra as ruas repletas de
construções antigas e aproveite para conhecer os
itens artesanais que são vendidos no comércio local.
Se gostar de esportes radicais, vá ao Eco Parque,
complexo aquático cheio de tobogãs radicais, piscina
com ondas e rio artificial.

FÉRIAS EM ARRAIAL D’AJUDA - 04 dias
Inclui passagem aérea e hospedagem no Travel
Inn Village. A partir de 10x de R$ 161,80 (preço para
saída em 22/01/2017).
* Os valores foram calculados com base em 23/09/2016 e
correspondem ao valor por pessoa em apartamento duplo. Não
inclui as taxas de embarques e estes valores estão sujeitos a
alteração sem aviso prévio.
** Roteiros fornecidos pela CVC Paineiras
Fones: (11) 3395-3688 e (11) 94720-4665 (com WhatsApp).
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NUTRIÇÃO

Massas são nutritivas

e os brasileiros adoram!
Até hoje não se sabe quem inventou o macarrão. Foram
chineses, árabes ou italianos? Muitos historiadores atribuem a
chegada do espaguete na Itália ao navegador Marco Polo, que
trouxe a iguaria da China, no século 13.
No Brasil, o macarrão só chegou no final do século 19, com os imigrantes
italianos. E agradou demais o paladar dos brasileiros.
Atualmente, o país é um dos maiores produtores mundiais de massas. Elas
fornecem importantes nutrientes, como carboidrato, proteína e vitaminas do
complexo B. Confira os principais tipos.

Grano duro ou semolina: elaborada a partir da farinha de trigo durum, é
muito usada pelos italianos na preparação de massas. Por ser uma farinha rica em
glúten (proteína), confere à massa uma maior consistência e a torna naturalmente
al dente. De qualidade superior, essa massa é perfeita para os mais exigentes
paladares.
Sêmola: seu principal ingrediente é a farinha de trigo comum, que resulta
numa massa de cor mais clara.
Integral: feita com farinha de trigo integral; contém mais fibras em sua
composição e a sua cor é mais escura.
Colorida: tem adição de vegetais como beterraba, espinafre, tomate, cenoura
e até tinta natural de lula (cor preta) na sua preparação.
Fresca: elaborada artesanalmente com farinha de trigo comum, água e ovos;
alguns tipos são recheados, como a lasanha, o capeletti e o ravioli.
Lámen: recebe o nome de macarrão instantâneo porque cozinha em pouco
tempo – cerca de 3 minutos. Sua massa leva ingredientes como farinha de trigo,
gordura vegetal, água e sal. Massa usada em yakissobas.
Com ovos: leva farinha de trigo comum, água e ovos. A adição do ovo ajuda a
melhorar a textura e a cor, além de aumentar o valor proteico da massa.

CONSERVAÇÃO
Após a compra, a massa fresca deve ser conservada sob refrigeração,
enquanto a massa seca e o lámen podem ser armazenados em temperatura
ambiente. Depois de cozida, a massa pode ficar de 3 a 4 dias, no máximo, na
geladeira, em recipiente tampado.
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Fazendo
a Feira
Outubro
PIMENTÃO
É consumido em todo o mundo,
por seu sabor semelhante ao das
pimentas, mas sem a ardência delas. A
sua história se confunde, de fato, com
a das pimentas, já que fazem parte do
mesmo gênero.
O pimentão também se adaptou bem a diversas
culinárias: brasileira, portuguesa, italiana e mexicana.
Na Europa, é seco para dar origem à páprica, um
condimento muito usado em cozidos típicos do leste
europeu, como o húngaro Goulash.
É uma excelente fonte de vitamina C, cálcio, fósforo
e ferro. O pimentão vermelho contém licopeno, uma
substância relacionada a menor incidência de câncer
de próstata, colo de útero, bexiga e pâncreas.
No Brasil, há três variedades mais comuns: o
verde, o vermelho e o amarelo. Os três podem ser
usados em diversas preparações, porém o verde é o
de sabor mais forte e o amarelo, o mais suave.

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
Batata doce
Beterraba
Cebola
Cenoura
Escarola
Espinafre
Rúcula
Pepino
Pimentão Vermelho

Frutas
Mamão papaia
Melancia
Melão amarelo
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Rubi

DICAS
É possível guardar o pimentão na geladeira por
até uma semana em sacos plásticos furados, nas
prateleiras inferiores.
O formato do pimentão permite recheá-lo com
os mais diversos ingredientes. Um dos recheios mais
conhecidos é o refogado de arroz e carne moída.
Além disso, é possível preparar pastas do legume,
para consumir como aperitivo ou adicioná-lo a
molhos e cozidos.
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RIO 2016

DANIEL DIAS, MAIOR MEDALHISTA PARALÍMPICO!

FRASES
“Meus pais me ensinaram que a gente nunca deve desistir e eu tento transmitir isso através do esporte. A força
está dentro de cada um de nós, basta irmos em busca do que almejamos. Todos temos sonhos”.
"Várias vezes saí do colégio chorando. Agradeço aos meus pais, que tiveram muita sabedoria em me ensinar que
o preconceito existe e vai continuar existindo, mas que eu poderia mostrar aos meus colegas que não é porque eu
sou desse jeito que não podia realizar o que eles faziam, como escrever, pintar…"

Para o nadador brasileiro Daniel Dias,
28 anos, não bastou apenas competir
em casa, ele queria fazer história. E
fez. Com quatro ouros, três pratas e
dois bronzes, foi ao pódio em todas
as provas que disputou no Rio 2016 e
chegou a 24 medalhas paralímpicas na
natação, tornando-se o maior recordista
paralímpico do mundo, superando o
australiano Matthew Cowdrey, que tem
23 medalhas.
Daniel acostumou-se a quebrar próteses e
preconceitos desde a infância. Superou o apelido
de Saci no colégio com seu primeiro título – num
concurso de pintura, onde deu vida a um cavalo
alado. Impôs respeito com a bola no pé.
Já adolescente, deixou seus pais desconcertados

quando pediu um piano. Nascido prematuro, com
1,9 kg e uma má formação congênita nos braços e
na perna direita – tem só um dedo completo - queria
mesmo assim aprender o instrumento. “Compramos
um teclado, como também já tínhamos comprado
uma bicicleta. Nós nunca falamos que ele não podia
fazer alguma coisa”, comentou Paulo, o pai orgulhoso
de Daniel.
Embora parecessem óbvias algumas limitações
físicas, foi sempre educado para se virar. Sua mãe o
obrigava todos os dias a fazer a cama e até a amarrar
os cadarços. “Demos disciplina, mas nunca colocamos
limites, muito menos em casa”, disse Paulo.
Após tentativas frustradas em vários esportes,
Daniel descobriu sua vocação na natação ao assistir
pela tevê as Paralimpíadas de Atenas em 2004.
"Aprendi a nadar no fim de 2004, com 16 anos. Foram
dois meses e na oitava aula eu já tinha aprendido os
quatros estilos. Até eu descobrir o esporte adaptado,
não sabia nadar, não tinha interesse”.

RECORDE DE PÚBLICO
Os Jogos Paralímpicos, realizados de 7 a 18 de
setembro, no Rio, tiveram recorde de público no
Parque Olímpico – mais até que nos Jogos Olímpicos.
Só em dois dias de competição, 330.000 pessoas
passaram pelas arenas (170 mil no sábado e 160 mil
no domingo).
O Brasil ficou em oitavo lugar na classificação
geral, com 72 medalhas (14 de ouro, 29 de prata e 29
de bronze). Atualmente, há 45 milhões de brasileiros
com alguma deficiência no País.

CARREIRA PROFISSIONAL
Daniel é um dos poucos atletas paralímpicos brasileiros que consegue viver de patrocínios. Ele encara a natação como um esporte que ama, mas, sobretudo, como um trabalho. “Ele construiu sua casa, sua família, graças à
renda que a natação lhe dá. Depois das Paralímpiadas de Londres, ele se casou e ficou com uma responsabilidade
maior com o esporte. É o sustento da família”, explicou seu treinador Marcos Rojo.
A família e sua fé em Deus são o seu alicerce. Durante todos os dias de competição, sua mulher, Raquel, seus
dois filhos, os pais, os padrinhos de casamento, alguns amigos, a prima e a sogra acompanharam as provas, vestidos com camisetas com a foto do nadador no peito e a legenda bíblica nas costas “Tudo posso naquele que me
fortalece”.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

UMA VÍRGULA MUDA TUDO!

PAI CRIA BOTA PARA FILHO COM PARALISIA JOGAR FUTEBOL
Esta é a história de um pai que, na busca incessante pela felicidade de seu filho,
criou uma bota especial para que ele pudesse realizar o sonho de sua vida: jogar
futebol.
A partir desta iniciativa, foi criado o projeto “Bota do Mundo”, que hoje é uma referência no esporte adaptado.
Inclusive, a bandeira paralímpica foi carregada por crianças que não podem andar, mas que, acompanhadas dos
pais, caminharam, deram a volta no estádio e foram muito aplaudidas. E com razão. Com diferentes tipos de
deficiências, os integrantes deste projeto fizeram o percurso graças a essa invenção, que junta os pés dos pais e
das crianças cadeirantes em uma mesma bota.
O mineiro Felipe Faleiro, hoje com 16 anos, teve falta
de oxigênio no cérebro durante o parto, o que provocou
uma paralisia motora. Esse adolescente mineiro não
pode andar. Desde pequeno adora futebol e o que ele
mais sentia falta era jogar bola com os seus colegas. Um
problema que só um pai criativo e apaixonado conseguiu
resolver.
Cansado de ver a frustração do filho cadeirante,
Alexandro resolveu tomar uma atitude e encontrou
uma solução criativa para superar a limitação de Felipe.
Literalmente, ele sonhou com a invenção. E explicou:
- Há seis anos, sonhei que estava jogando bola com o
Felipe. Acordei no meio da noite, fiz um esboço simples
e no outro dia acabei encontrando uma boa alma que
deu um start na primeira bota, já que eu não entendia
nada de costuras, sapatos e materiais.
Alexandro é advogado e nunca pensou em criar uma bota. Foi por necessidade. Não houve pesquisa para a
confecção do primeiro modelo. Entretanto, a semente para a criação da bota já estivesse em seu subconsciente.
- Antes de sonhar com a bota, pegava as tornozeleiras de jogar futebol e colocava nas minhas pernas e nas do
Felipe e saía andando com ele pela casa.
O sonho se concretizou quando Felipe estava com 12 anos
e pediu ao pai para participar de uma aula extracurricular de
futebol na escola. Aí, sim, a bota foi colocada em uso. Alexandro
passou a frequentar as aulas de futebol com o filho e a dupla
começou a ficar conhecida.
Tanto que eles acabaram inspirando outro projeto, o “Bota
no Mundo”, realizado a partir de um financiamento coletivo. A
ideia partiu do gaúcho Daniel Matos, que criou um campeonato
no qual os jogadores e ex-jogadores de futebol , utilizando as
botas, pudessem bater pênaltis com as crianças. Foi um sucesso
e o evento vem sendo realizado e aprimorado há alguns anos.
Na estreia da dupla Felipe e Alexandro, pai e filho marcaram
três gols.

A vírgula pode ser uma pausa... ou não.
Não, espere.
Não espere.

Ela pode sumir com seu dinheiro.
23,4.
2,34.

Pode ser autoritária
Aceito, obrigado.
Aceito obrigado.

Pode criar heróis.
Isso só, ele resolve.
Isso só ele resolve.

Ela pode ser a solução.
Vamos perder, nada foi resolvido.
Vamos perder nada, foi resolvido.

A vírgula muda uma opinião.
Não queremos saber.
Não, queremos saber.
* Texto da campanha publicitária da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que está comemorando 100 anos.

PARA RIR

SE O HOMEM SOUBESSE O VALOR QUE TEM A
MULHER ANDARIA DE QUATRO À SUA PROCURA.
* Se você for mulher, certamente colocou a vírgula
depois de MULHER...
* Se você for homem, colocou a vírgula depois de
TEM...

MORAL DA HISTÓRIA
A vida pode ser interpretada e vivida de diversas
maneiras. Nós é que fazemos a pontuação. Pontue
sua vida com o que realmente importa. Isso faz toda
a diferença!

FRASE
“É a realização de um sonho de toda uma família, de uma estrutura. É mais que um título mundial, mais que um
prêmio de Mega Sena: é amor puro”.
Alexandro Faleiro
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Culinária
FIC HA 1 71

Sorvete de Frutas
Ingredientes
2 mangas médias cortadas em cubos grandes
1 envelope de MID® Graviola
4 colheres (sopa) de água
2 colheres (sopa) de leite condensado

Modo de preparo
No copo do liquidificador, coloque a manga, o MID® e a água, e
bata por 2 minutos. Transfira para forminhas de gelo e leve ao
freezer por 12 horas, ou até endurecer. Desenforme, regue com
o leite condensado e sirva logo em seguida.
Rendimento: 12 unidades (6 porções)
Tempo de preparo: 10 minutos + 6 horas de freezer.

Arroz Colorido
Ingredientes

Panqueca Colorida
Recheio
1 colher (sopa) de óleo
1 dente de alho espremido
1/2 cebola média picada
500g de carne bovina moída
1 tomate médio, sem sementes, picado
1 sachê de Tempero SAZÓN® Amarelo
2 colheres (chá) de SABOR A MI® Alho & Sal
1 ovo cozido e picado
1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes, em rodelas

Massa
1 e meia xícara (chá) de leite
1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina sem sal
1/2 beterraba pequena ralada
1 sachê de Tempero SAZÓN® Amarelo
1/2 colher (chá) de SABOR A MI® Alho & Sal

4 colheres (sopa) de azeite de oliva
1/2 cebola média picada
1 e meia xícara (chá) de arroz integral cru
2 sachês de Tempero SAZÓN® Branco
1 colher (chá) de sal
5 xícaras (chá) de água fervente (1 L)
1/2 pimentão vermelho pequeno picado
1/2 pimentão amarelo pequeno picado
1/2 xícara (chá) de ervilhas congeladas

1 colher (sopa) de margarina sem sal
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 e meia xícaras (chá) de leite
1 sachê de Tempero SAZÓN® Amarelo
1 colher (chá) de SABOR A MI® Alho & Sal
2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão

Modo de preparo

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque 2 colheres (sopa) de azeite
e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e refogue
por 3 minutos, ou até ficar transparente. Acrescente o arroz,
o Tempero SAZÓN® e o sal, e refogue até que o arroz esteja
completamente envolvido. Adicione a água e cozinhe em fogo
baixo, com a panela semitampada, por 40 minutos, ou até que
o líquido seque e o arroz esteja macio. Retire do fogo e junte
os pimentões e a ervilha, misture bem, regue com o azeite
restante e sirva em seguida.
Rendimento: 6 porções Tempo de preparo: 50 minutos

Molho

Recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao
fogo alto para aquecer. Junte o alho e a cebola e refogue.
Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos, ou até
mudar completamente de cor. Adicione o tomate, o Tempero
SAZÓN® e o SABOR A MI®, e deixe cozinhar por 2 minutos ou
até o tomate desmanchar. Junte o ovo e as azeitonas, misture
e retire do fogo. Reserve aquecido. Faça a massa: no copo do
liquidificador, coloque o leite, a farinha de trigo, os ovos, a
margarina, a beterraba, o Tempero SAZÓN® e o SABOR A MI®,
e bata até obter uma mistura homogênea. Em uma frigideira
média untada com óleo, coloque 1 concha da massa e espalhe
uniformemente pelo fundo da frigideira. Deixe cozinhar e
vire e frite do outro lado até dourar. Frite o restante da massa,
repondo o óleo quando necessário. Distribua o recheio pela
superfície das massas e enrole. Reserve. Molho: em uma panela
média, coloque a margarina e leve ao fogo alto para derreter.
Junte a farinha de trigo e misture bem, sem deixar dourar.
Aos poucos, acrescente o leite e cozinhe, mexendo sempre,
até encorpar. Adicione o Tempero SAZÓN®, o SABOR A MI® e o
queijo ralado, misture e retire do fogo. Regue as panquecas e
sirva em seguida.
Rendimento: 10 porções Tempo de preparo: 1 hora

Receitas Ajinomoto® Imagem ilustrativa.
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