As crianças contam com
a sua Solidariedade!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM AGOSTO:
04 . SAÚDE
Dicas para prevenir a gastrite.

06 . PESQUISA
Consumidor maduro quer qualidade.

O Brasil é ainda um dos países mais desiguais do
mundo. Por exemplo, enquanto 37% das crianças
e dos adolescentes brancos viviam na pobreza em
2010, esse percentual se ampliava para 61% entre
os negros e pardos (Censo Demográfico 2010).
Vamos ajudar quem precisa!
A Coopercica está realizando a campanha “Criança
Solidária 2016”, para arrecadação de brinquedos às
crianças carentes de Jundiaí e região. Para colaborar,
é só doar um brinquedo em bom estado, em uma das
seis lojas Coopercica, até o dia 30 de setembro. As
doações serão entregues às entidades cadastradas.

07 . CONSUMO
Rótulos devem informar a lactose.

08 . DATAS
O que é ser Pai?

10 . NUTRIÇÃO
Congele os alimentos e evite o desperdício.

14 . FAZENDO A FEIRA

Lojas Coopercica

Morango, o destaque do mês.

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

16 . STORYTELLING
Publicitário resolve viver a vida sobre as ondas.

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
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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
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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

HÁBITOS SAUDÁVEIS PODEM PREVENIR A GASTRITE
A gastrite é uma inflamação na mucosa que reveste o estômago e pode ocorrer
por estresse, ansiedade, uso prolongado de anti-inflamatórios, excesso de álcool e
de alimentos gordurosos.
Os sintomas, entre eles dor de estômago,
indigestão, queimação e até arrotos, são parecidos
com refluxo e má digestão. Por isso, antes de se
automedicar é preciso procurar um médico. A
automedicação pode aliviar os sintomas na hora, mas
também pode mascarar outras doenças graves.
A gastrite pode ser classificada em quatro tipos:
nervosa, aguda (surge de forma repentina), crônica
(vai se desenvolvendo ao longo do tempo) e erosiva
(há outras lesões nas camadas internas do estômago).
Um dos exames para se diagnosticar essa doença é a
endoscopia.
O tratamento da gastrite segue praticamente as
mesmas recomendações da sua prevenção.

Mastigar bem a comida
Quando a pessoa não mastiga adequadamente
os alimentos, o organismo precisa produzir mais
suco gástrico para digerir a comida, o que favorece
a gastrite.

Comer de três em três horas
Alimentar-se a cada 3 horas ajuda a manter o
estômago protegido. Já o estômago vazio faz com
que o suco gástrico ataque diretamente a mucosa do
estômago, causando as dores características da gastrite.

Beber café com moderação
O café em excesso exerce uma ação irritante se a mucosa do estômago estiver inflamada. Uma sugestão é
trocar cafés muito concentrados, como o expresso, por versões mais fracas ou descafeinadas.

Evitar alimentos gordurosos
Alimentos de digestão lenta, como os gordurosos, fazem o estômago produzir mais suco gástrico, o que pode
agravar a gastrite.

Não exagerar no álcool
O consumo exagerado aliado à má alimentação pode agravar a gastrite e levar até a uma úlcera.

Não fumar
O fumo estimula a produção ácida no estômago, lesionando a barreira da mucosa gástrica. Além disso, a
nicotina altera o funcionamento do intestino, o que interfere na absorção dos alimentos.

Controlar o estresse e a ansiedade
Como reação a esses estados emocionais, o corpo aumenta a secreção do suco gástrico, o que machuca a
parede estomacal. Hábitos relaxantes e atividades físicas podem ajudar a controlar os nervos.
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PESQUISA

CONSUMO

QUALIDADE É IMPORTANTE PARA CONSUMIDOR MADURO

RÓTULOS DEVEM INFORMAR PRESENÇA DE LACTOSE

Segundo a pesquisa da Mintel, 76% dos
consumidores com mais de 55 anos tendem
a comprar alimentos com efeitos nutricionais
adicionais, e 89% dessas pessoas concordam
que vale a pena gastar mais com essas
opções.

As indústrias alimentícias terão que informar, no rótulo das embalagens, a presença de lactose na composição dos produtos. Também deve constar o teor de lactose, caso tenha sido alterado. A lei começa a valer em 01 de janeiro de 2017.
A justificativa é o aumento do diagnóstico de pessoas com intolerância à lactose no Brasil. Pesquisas indicam
que 70% dos brasileiros têm algum grau de intolerância à lactose.

“Mas 73% desses consumidores dizem que é difícil
entender a informação nutricional disposta nas embalagens
dos produtos. E 65% deles afirmam que os benefícios para a
saúde impressos nas embalagens influenciam suas decisões
de compras”, comentou Stephanie Mattucci, analista global
de alimentos da consultoria britânica Mintel.
De acordo a analista, o desenvolvimento de produtos
alimentares com base nas necessidades dos idosos se
torna uma questão cada vez mais urgente, uma vez que a
população mundial está envelhecendo. Para a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o número de pessoas com 60 anos
chegará a 1,2 bilhão em 2025.
“Os nutrientes são absorvidos de modo diferente
pelos idosos. Além disso, há as questões de limitações
físicas e cognitivas, problemas dentários, dificuldades em
mastigar e engolir, perda de olfato e paladar, e a solidão”,
afirmou Stephanie. Assim, segundo ela, a indústria deveria
focar nessa parcela da população e desenvolver produtos
nutritivos densos, fáceis de mastigar. Conforme a pesquisa,
21% dos consumidores brasileiros com mais de 55 anos
disseram que é difícil encontrar produtos saudáveis e ao
mesmo tempo saborosos.
Embalagens produzidas para idosos, com menos
porções, também devem ser consideradas pela indústria. Além disso, já que os mais velhos podem ter dificuldade
em cozinhar, os alimentos precisam ser fáceis para eles prepararem e as embalagens devem ser fáceis para abrir.

ALERGIAS

DIETA COM CEREAIS
Uma dieta que inclui três porções diárias de cereais integrais pode ajudar os indivíduos a viverem
mais, inclusive reduzir taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e câncer, segundo pesquisadores da Universidade de Harvard.
Os cereais integrais incluem alimentos como trigo
integral, aveia, arroz integral e quinoa. Eles contêm
fibras, que podem melhorar os níveis de colesterol
e diminuir o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), obesidade e diabetes tipo 2. Os
pães integrais também fornecem nutrientes como
vitaminas B e minerais, que são perdidos durante o
processo do refinamento.
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Foi aprovada a resolução da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) que também obriga
as indústrias a informarem nas embalagens – dos
alimentos e das bebidas - se há a presença de
ingredientes e aditivos que possam causar alergias,
como leite (vaca, cabra, ovelha, búfala, etc), trigo, soja,
ovos, crustáceos, peixes, vários tipos de castanhas,
além de látex natural.
Os detalhes sobre os alergênicos deverão ser
exibidos logo abaixo da lista de ingredientes. Além
disso, as palavras precisam estar em caixa alta,
negrito e com a cor diferente do rótulo. A letra não
pode ser menor do que a da lista de ingredientes.
Alergia ao leite é diferente de intolerância à
lactose. Produtos sem lactose destinam-se às pessoas
que têm intolerância à lactose, ou seja, àquelas que
não têm a capacidade de digerir e absorver o açúcar
do leite. Já a alergia é desencadeada pela proteína
do leite. Um produto sem lactose pode ter proteína
do leite em sua fórmula.
Segundo a Anvisa, no Brasil, 6% a 8% das crianças
de 6 a 8 anos sofrem de algum tipo de alergia.
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DATAS

PROMOÇÕES

“ESPECIAL MÊS DOS PAIS”

O QUE É SER PAI?
É viver a paternidade da melhor maneira possível!

Para homenagear os Pais, a Coopercica realizará até o dia 30 de agosto a
promoção “Especial Mês dos Pais”, que
vai sortear seis kits Furadeira de Impacto Black&Decker (um por loja).

Antigamente, o Pai representava autoridade. Era visto como um ser inquestionável, enquanto a Mãe garantia a presença emocional e os cuidados
diários. Esse modelo, porém, está deixando de ser viável, entre outras razões, porque muitos Pais estão aceitando dividir com as Mães os cuidados
com os filhos e as tarefas domésticas, antes incompatíveis com a figura paterna, como trocar fralda, dar banho, esquentar a mamadeira, dar papinha,
levar ao pediatra... Afinal, as Mães também estão trabalhando fora.
Hoje, os Pais compartilham responsabilidades com as Mães, são amigos
dos filhos, dão muito amor e até se atrevem a mostrar seus sentimentos. Dividem o papel da autoridade, o que é importante para as crianças. Afinal,
educar também é colocar limites.
Graças a esse novo comportamento e às mudanças de valores,
os laços se estreitaram desde o nascimento do bebê, o que ajudar
a fortalecer a relação pai-filho com o passar dos anos.

Para participar, nas compras acima de R$ 50,00, os
Cooperados receberão um cupom fiscal que deverá
ser depositado na urna desta promoção, instalada
nas seis lojas.
O sorteio acontecerá no dia 31 de agosto, às 10
horas, nas lojas Coopercica. Consulte regulamento e
boa sorte!!!

MUNDO NOVO

Imagem meramente ilustrativa.

Quando chega a paternidade, o novo Pai sente que o
mundo está diferente. Não é bem assim. Quem mudou foi
ele. A percepção dele é outra. Ele volta a enxergar o que
está à sua volta com os outros olhos: repara nos detalhes,
acha graça nas coisas simples, relembra sua infância...
A paternidade transforma as pessoas. O Pai entende
o que é amor incondicional e como amar alguém mais
do que tudo faz com que os sacrifícios sejam muito
pequenos perto dessa grande aventura chamada Pai.
A partir dessa transformação, o Pai se preocupa em ser uma pessoa melhor. E sonha em ajudar
a construir um mundo mais justo e sem guerras
para seus herdeiros. Mais que tudo, quer ser um
exemplo para o filho.
A paternidade responsável inclui orientar,
ensinar, educar e corrigir a trajetória humana!

CAMPANHA

PARTICIPE DO “AMIGO COOPERADO” E CONCORRA A VIAGENS!
A Coopercica está realizando até o dia 16 de setembro a campanha “Amigo
Cooperado”, que irá premiar 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), terá direito a um acompanhante.
Para participar, o Cooperado deve retirar uma
Proposta de Admissão, indicar um novo Cooperado,
que só precisará preencher a Proposta e entregá-la
em uma das seis lojas Coopercica.
Após a análise da Proposta, o novo Cooperado
receberá o Cartão Coopercica e também um cupom
de sorteio. Depois de preenchido, com seus dados e
com o nome do Cooperado que o indicou, só terá que
depositar o cupom na urna.
Cada Cooperado poderá indicar quantas pessoas
quiser. O sorteio está marcado para o dia 17 de
setembro, às 10 horas, na loja 1 (Jd. Cica). Consulte
regulamento!

Homenagem da
Coopercica aos Pais.
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Gramado (RG)
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NUTRIÇÃO

Evite o desperdício:

congele os alimentos!
Alimentos como ovos, abacate, ervas frescas e até mesmo queijo
podem ir para o freezer ao invés de serem desperdiçados. Para isso,
bastam alguns truques fáceis de preparação. A lista foi elaborada por
Helen White, da campanha "Love Food Hate Waste" (Ame comida,
odeie o desperdício).
Ovos
Podem ser facilmente congelados se misturar a clara com a gema, como se fosse preparar um
omelete. É importante etiquetar a quantidade de ovos usados, para não ter dúvidas na hora de
usá-los em alguma receita.

Queijos
É aconselhável o queijo parmesão ralado.

Abacate
Para congelar, basta cortá-lo ao meio e retirar a semente. Pode também
amassar a fruta e acrescentar gotas de limão, pois ajuda na sua conservação.

Ervas frescas
Coentro, salsinha e cebolinha podem ser fatiadas e congeladas. O alho
poró também. O gengibre, por exemplo, costuma ressecar na geladeira,
mas, se picado e envolvido no papel alumínio - para evitar manchas -,
pode ser congelado.

Arroz e feijão
Cozinhe o arroz com menos sal do que o normal, já que depois de
descongelado o sal ganha sabor acentuado. Para o feijão, a dica é congelar
sem tempero porque aumenta o seu prazo de validade: até 1 mês congelado.

Manteiga
Se você achar uma promoção no supermercado, pode comprar e guardar no
congelador. No caso da embalagem ser de metal, transfira a manteiga para uma
embalagem plástica ou de vidro, adequada para congelamento.

QUANDO FOR DESCONGELAR
UM ALIMENTO, DEVE RETIRÁLO DO CONGELADOR E
COLOCÁ-LO NA PARTE DE
BAIXO DO REFRIGERADOR
POR, NO MÍNIMO, 12 HORAS.
DESSA FORMA, O ALIMENTO
FICARÁ LIVRE DE MICROORGANISMOS
E,
COMO
PERDERÁ MENOS ÁGUA, TERÁ
SEU SABOR CONSERVADO.

Café
Não precisa jogar as sobras na pia. Despeje em formas de gelo e utilize para preparar
bebidas geladas, como cappuccino.

Vinho
Sobrou um pouquinho de vinho na garrafa? Coloque em formas de gelo e
use-o para cozinhar. Importante: envolva as forminhas em papel alumínio,
para que a bebida não pegue o gosto de outros alimentos no freezer.
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PSICOLOGIA

VINHOS

AS EMOÇÕES E SUAS CONSEQUÊNCIAS

COOPERCICA REALIZOU WORKSHOP SALTON

O psicólogo Paul Ekman, sua filha Eve e o atual Dalai Lama criaram um guia com
sensações que podem levar uma pessoa a manifestar cinco sentimentos: alegria,
raiva, medo, tristeza e nojo. As consequências das emoções podem ser positivas ou
negativas. Acompanhe.

Para que os profissionais envolvidos no segmento de vinhos possam ampliar seus conhecimentos, a Coopercica realizou o Workshop
Salton, comandado pela sommelier Carina Cooper, no dia 29 de julho
passado, na cozinha experimental da loja 3 (Vl. Rio Branco).
O vinho é considerado a bebida dos deuses, pelo sabor e por suas propriedades medicinais - faz bem para o coração. Mas deve ser ingerido com moderação.
Estudos calculam que o vinho surgiu há mais de 9.000 anos e que desde o antigo Egito é
usado para fins medicinais.
Foram os romanos quem divulgaram a cultura do vinho para o mundo ocidental. Confira
flashes do workshop.

ALEGRIA
Orgulho, alívio, compaixão, prazer e
empolgação.

Positiva: quando se busca o envolvimento em
situações que gerem as mesmas sensações.

Negativa: a pessoa se sente triunfante diante
dos outros e demonstra esse sentimento de
forma egoísta.

RAIVA
Fúria, vontade de vingança,
frustração e irritação.

Positiva: consegue manter a

Apoiadores: Queijo Tirolez e Vinícola Salton

calma mesmo sob estresse.

Negativa: reage contra quem ou
aquilo que motivou a irritação.

MEDO

RIO 2016

Nervosismo, pânico, ansiedade e horror.

Positivo: numa situação de ansiedade, a
pessoa hesita ou evita uma ação que possa
prejudicá-la.
Negativo: o indivíduo é incapaz de reagir ou
falar quando sente medo.

Os Jogos Olímpicos - realizados pela primeira vez na América do Sul - acontecem de 05 a 21 de agosto, no Rio
de Janeiro. Serão disputadas 306 provas, que incluem os seguintes esportes:

NOJO

TRISTEZA

Repulsa, aversão e desgosto.

Desespero, infelicidade, desapontamento,
sensação de perda e luto.

Positivo: afasta a pessoa daquilo que gerou o nojo.
Negativo: o indivíduo trata com desdém o objeto
de repulsa – em especial se for uma outra pessoa.
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COMEÇARAM OS JOGOS OLÍMPICOS

Positiva: procura ajuda para lidar com o problema.
Negativa: fica pensando repetidas vezes sobre um
trauma.
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Atletismo
Badminton
Basquete
Canoagem
Ciclismo
Esgrima
Futebol
Ginástica

Golfe
Handebol
Hipismo
Hóquei
Judô
Levantamento de peso
Luta greco-romana
Luta livre
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Maratona aquática
Nado sincronizado
Natação
Pentatlo moderno
Polo aquático
Remo
Rúgbi
Saltos ornamentais

Tae Kwon Do
Tênis
Tênis de mesa
Tiro
Triatlo
Vela
Vôlei de praia
Vôlei
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Fazendo
a Feira
Agosto
MORANGO
Uma xícara de morango contém
apenas 46 calorias e oferece quase
100% das necessidades diárias
de vitamina C. Além disso, possui
nutrientes que ajudam a fortalecer
o sistema imunológico e tem ação
antioxidante, que protege as estruturas
celulares e previne danos causados
pelos radicais livres.
Originário da Europa há mais de 2.000 anos, o
morango foi plantado no Brasil na década de 60 e
a sua produção vem crescendo, principalmente no
Sudeste e no Sul. O maior produtor da fruta no País
é Minas Gerais.

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 Cabotia
Almeirão
Batata doce
Cebola
Couve manteiga
Escarola
Mandioca

Frutas
Ameixa importada
Laranja-pêra
Morango
Nectarina importada
Pêssego importado

A HISTÓRIA DO LEITE CONDENSADO
Você imagina o que acontece quando se retira parte da água do leite, adiciona açúcar e submete a mistura a altas temperaturas? Assim foi
criado o leite condensado, que chegou ao Brasil em 1890, em uma embalagem que estampava uma camponesa suíça carregando uma
lata de leite, com o nome de Milkmaid.
O novo produto fez tanto sucesso no país que virou o Leite Moça dos
brasileiros. O nome pegou tanto que os consumidores se referiam a ele como “a
lata da moça” ou a “lata da mocinha”. Aliás, a denominação feminina transformouse em marca registrada do leite condensado Nestlé em várias partes do mundo.
Em 1921, foi inaugurada em Araras a fábrica para produzir o leite condensado
no Brasil.

Criação
A invenção dessa gostosura deve-se aos irmãos americanos George e Charles Page,
pela necessidade de se criar um derivado do leite que pudesse ser conservado fora da geladeira. O
leite in natura acabava se deteriorando, já que a geladeira só foi inventada em 1913.
Como fonte alternativa do leite, o consumidor passou a diluir o leite condensado em água. Foi também muito
consumido na 1a Guerra Mundial.
No Brasil, a sua consagração deve-se também ao seu uso na preparação de um doce típico: o brigadeiro. Em
1945, as eleitoras do Brigadeiro da Aeronáutica Eduardo Gomes, candidato à presidência da República, criaram
o doce, misturando leite condensado com chocolate em pó, a fim de arrecadar fundos para sua campanha. O
Brigadeiro perdeu a eleição, mas o outro brigadeiro, o do Leite Moça, começou a fazer o maior sucesso e tornou-se
um dos docinhos preferidos das crianças e dos adultos.

CONSERVAÇÃO
Morangos frescos conservam-se bem em
geladeira por até quatro dias.
Devem ser bem lavados antes de irem para a
mesa. Recomenda-se mergulhá-los em água com
vinagre por 15 minutos, para eliminar as impurezas.
Retire os cabinhos somente na hora de servir,
para preservar mais nutrientes.
O morango é muito versátil e faz parte de diversas
receitas, como a famosa tortinha de morango e o
cheesecake com calda de morango. Fica delicioso
acompanhado de creme de leite batido ou chantily.
Uma combinação clássica e muito romântica é
servir morangos como acompanhamento para uma
taça de champanhe.
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CURIOSIDADES

Uso culinário
Em 1950, o leite condensado passou a ser recomendado na preparação de sobremesas e bebidas. Em seu
rótulo, lia-se: “Para bolos, tortas, pudins, cremes, sorvetes, balas, biscoitos, recheios. Para tomar com café, chá ou
chocolate”.
Em 1962, começaram a ser impressas receitas no rótulo. Uma das mais famosas foi a do pudim de leite moça
e a do doce de leite de lata, cozido em banho-maria.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

PUBLICITÁRIO DÁ UM TEMPO NA CARREIRA PARA VIVER SOBRE AS ONDAS

VAMOS COMPARTILHAR A VIDA!

Um
dos
profissionais
mais
conhecidos da propaganda mundial,
Marcello Serpa, é o primeiro brasileiro a
receber o Lion of St. Mark (Leão de São
Marcos), na França, e o mais incrível:
depois de tanto reconhecimento pela
excelência do seu trabalho, resolveu
deixar a direção da AlmapBBDO para
viver no Havaí, com sua família, em um
período sabático.

Augusto era gerente de R.H. de uma multinacional. Um dia, o presidente da empresa
decidiu que ele e sua equipe - um total de 12 pessoas - teriam que participar de uma
competição.

Aos 53 anos, esse publicitário de sucesso vai dar
um tempo na brilhante carreira para viver a vida sobre
as ondas. “Meu projeto de vida é passar um ano no
Havaí, nos Estados Unidos. Meus filhos vão estudar
lá e eu vou ter tempo para cuidar da família, pintar,
desenhar, ler, surfar e pensar em novos projetos
quando retornar ao Brasil. Mas isso eu vou decidir
bem mais tarde”, disse Marcello.
O que levou esse consagrado profissional a
abrir mão de uma carreira bem sucedida e largar
tudo, mesmo em tempos de crise? “Resolvi dar uma
parada. Achei que o prêmio representava o momento
perfeito para eu parar. Foi um reconhecimento de
uma jornada de trabalho realizada em 35 anos de
profissão; filme a filme, anúncio a anúncio”.

Prêmio
Lançado em 2011, o Lion of St. Mark reconhece
os profissionais mais importantes do mundo e suas
contribuições para a indústria. Para o publicitário, receber este prêmio é uma honra, uma alegria enorme,
um reconhecimento para o mercado brasileiro. “É
quase como ganhar um Nobel, um Oscar pelo trabalho realizado. Então isso é muito legal, muito bacana”.

A prova era cruzar um rio de águas
agitadas e com muitas pedras.

Carreira
Marcello, ainda garoto, gostava de desenhar. Resolveu então estudar Design. Depois de formado, trabalhou em agências na Alemanha. Retornou ao Brasil,
após alguns anos, e trabalhou na DPZ, DM9 e Almap,
sua última agência.
O publicitário mencionou que antes de ser premiado, aprendeu a aplaudir sentadinho, na primeira
fila do Festival de Cannes, colegas de profissão como
John Hegarty, Lee Clow, Bob Greenberg, Dan Wieden e Joe Pytka (os únicos que ganharam o Lion of
St. Mark). “Conheço todos. São colegas, pessoas que
estão nesse mercado há muito tempo, também. Como
brasileiro, ao ser premiado, me sinto absolutamente à
vontade e feliz da vida, pois os premiados são profissionais que admirei a vida toda”.
Agora, chegou a hora de Marcello sair dos holofotes da propaganda mundial e viver sobre as ondas.

FRASES

PARA REFLETIR

“Eu preciso acreditar na felicidade. A vida tem que ser gostosa”.
“Sucesso é reconhecimento”.
“Talento em publicidade é associar coisas diferentes, que combinam quando estão juntas. É a síntese. É ver o
óbvio”.
“Liderança não é título. Se exerce pelo exemplo e com empatia”.
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Para a surpresa dos participantes, pela
primeira vez, o grupo teve que se dividir em 3,
cada um com quatro pessoas.
O grupo A recebeu quatro tambores, enquanto
o grupo B teve acesso somente a dois. Já o grupo
C não recebeu nenhum auxílio para cruzar o rio.
A partir desse momento, não foi passada
nenhuma outra instrução, apenas que cada grupo
deveria atravessar o rio em até duas horas.
Augusto foi designado para fazer parte do
time A, que não demorou mais que meia hora para
chegar na outra margem do rio. Os integrantes
ficaram observando o estresse dos seus colegas
para atingir o objetivo proposto.
Havia muito tempo que Augusto e os seus
subordinados não riam tanto como no momento
em que a equipe B caiu na água, antes de completar o percurso, em aproximadamente uma hora.
Depois de se juntar ao grupo A, a equipe B também ficou desdenhando do grupo C, que não teve ajuda de
nenhum recurso para lutar contra a correnteza do rio. Por sorte, cruzaram com um objeto de madeira flutuante e
todos se agarraram nele.
O auge da diversão dos colegas que já tinham terminado a prova foi ver o objeto se partir e todos terem que
nadar muito e desviar das pedras para terminar a prova.
Enfim, conseguiram superar os obstáculos e terminaram o desafio no tempo estipulado.
Nesse momento, o presidente da empresa caminhou em direção aos participantes e perguntou:
- Como vocês se saíram?
A equipe A imediatamente respondeu:
- Nós vencemos o desafio...
Mas, o presidente interrompeu:
- Vocês devem ter entendido mal. Eu não pedi para vocês vencerem. Apenas para cruzar o rio em até duas
horas. E os três grupos cumpriram a prova.
Nesse momento, Augusto, o chefe, muito envergonhado, comentou com os seus subordinados que – apesar de
trabalharem unidos na empresa –, em nenhum momento pensaram em dividir os tambores. E completou:
- Só pensamos em competir e ganhar.

REVISTA COOPERCICA

Se parássemos de encarar a vida como um jogo e as pessoas como adversários, provavelmente sofreríamos
menos; compreenderíamos mais os problemas alheios e encontraríamos muito mais conforto no abraço do colega.
Infelizmente, nós enxergamos o colega como rival.
Essa visão é míope: o maior prêmio de nossa existência está na capacidade de compartilhar a vida!

REVISTA COOPERCICA
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Culinária
FIC HA 1 69

Paixão de Morango
Ingredientes
1 caixa de creme para chantilly
500g de morangos
2 colheres (sopa) de sumo de limão
500g de açúcar
1 pacote de suspiro pequenos
1 lata de leite condensado

Modo de preparo
Bata o creme de chantilly e reserve. Faça o doce de morango,
coloque-os cortados ao meio na panela e deixe aquecer, em
fogo baixo, até ele soltar um pouco de líquido. Acrescente as
duas colheres do sumo de limão e despeje o açúcar, cozinhe
por aproximadamente 20 minutos. Não deixe os morangos
desmancharem tudo. Espere esfriar e monte num refratário:
primeiro os suspiros, depois espalhe o leite condensado, creme
chantilly reservado, e por último o doce de morango. Leve à
geladeira e na hora de servir enfeite com alguns morangos.

Kafta no Pão Sírio
Receita Ajinomoto®

Ingredientes
500g de patinho bovino moído
1 embalagem de Satis!™ Almôndegas Tradicional
suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
2 pitadas de canela em pó
2 pitadas de cravo em pó
2 pitadas de pimenta-do-reino
12 folhas de hortelã picadas
2 pães sírios

Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque a carne moída, o SATIS!™, o
suco de limão, o azeite, a canela, o cravo, a pimenta-do-reino
e a hortelã, e misture bem até obter uma massa homogênea.
Divida em 2 partes iguais e modele cada uma delas no formato
de um hambúrguer grande do tamanho do pão sírio. Leve ao
forno médio (180 graus), preaquecido, por 10 minutos, virando
na metade do tempo. Abra os pães ao meio e disponha os
hambúrgueres. Volte ao forno, por mais 2 minutos. Retire do
forno e sirva em seguida.

Dica: sirva com coalhada seca ou salada verde.

Delícia de Morangos e Chocolate
Ingredientes
2 latas de leite condensado
3 latas de leite
3 colheres (sopa) de amido de milho
3 gemas
500g de chocolate meio amargo em barra
2 latas de creme de leite
2 caixas de morango
50g de chocolate ao leite ralado para decorar

Modo de preparo
Leve ao fogo o leite condensado, o amido de milho diluído
em um pouco de leite, as gemas, o leite, mexa bem para não
empelotar, até ficar bem cozido. Depois do creme pronto
coloque numa travessa para esfriar. Coloque uma caixa de
morangos lavados e picados por cima do creme branco e
reserve. Para o ganache, derreta o chocolate em banhomaria, acrescente o creme de leite com soro, e misture bem.
Montagem: em um refratário, coloque o creme branco, sobre
ele espalhe uma caixa de morangos, por cima dos morangos
despeje o ganache, coloque a outra caixa de morangos picados,
e decore com as raspas de chocolate. Sirva gelado.

Imagem ilustrativa.

REVISTA COOPERCICA
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