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

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

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

Loja 5
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

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

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 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
Cartão vermelho para o Zika!
O Aedes aegypti, além de transmitir dengue e chikungunya, é
o mosquito vetor do Zika vírus, que está associado ao aumento
de casos de microcefalia no Brasil. Desde abril do ano passado,
o número de registros subiu muito, sendo as regiões Nordeste e
Norte as mais afetadas e que já apresentaram óbitos.
Apesar da doença ser muito menos agressiva que a dengue, as mulheres
picadas pelo mosquito Aedes no início da gravidez (até 12 semanas de gestação) podem dar à luz a bebês
com microcefalia fetal, uma malformação cerebral de origem infecciosa.
A contaminação provavelmente ocorre quando o Zika ultrapassa a placenta e atinge o cérebro do feto,
causando a microcefalia. Os bebês doentes nascem com crânio com menos de 32 cm de circunferência. Essa
redução está associada a deficiência mental, motora e, em alguns casos, à morte prematura.
É importante informar o médico sobre qualquer alteração no estado de saúde, principalmente até o quarto
mês de gestação.
Os sintomas do Zika - febre, erupções na pele, coceira e dor muscular - geralmente desaparecem entre 3 a 7
dias. A evolução da doença costuma ser benigna.
Já os sintomas do chikungunya são intensas dores nas articulações e duram entre 10 e 15 dias. Mortes
costumam ser raras.

PICADA E TRATAMENTO
Ao contrário do que ocorre com os
pernilongos, a picada do Aedes não coça e
não fica avermelhada. Esse mosquito costuma
circular das 9h às 13h. Ele voa baixo, na altura
de até 1,5 m. No caso das crianças, as picadas
ocorrem mais na região da face; nos adultos,
nos braços e na região abdominal.
Os casos devem ser tratados com o uso
de paracetamol ou dipirona para controle da
febre e da dor. Assim como na dengue, o uso
de ácido acetilsalicílico (aspirina) deve ser
evitado por aumentar o risco de hemorragias.

PREVENÇÃO
Como o Zika é transmitido pelo Aedes
aegypti, a prevenção é a mesma da dengue. A
principal medida: evite a água parada, que os
mosquitos usam para se reproduzir. Portanto,
em casa, elimine a água acumulada em vasos,
garrafas, pneus e outros objetos.
Coloque telas de proteção nas janelas e
instale mosquiteiros na cama. Vale também
escolher roupas que diminuam a exposição
da pele e repelentes que contenham DEET
(dietiltoluamida) ou icaridina. Esses princípios
ativos mudam o sistema olfativo dos mosquitos
e evitam que eles pousem na pele humana.
Os produtos devem ser reaplicados a cada
4 horas. Os filtros solares, maquiagem e
hidratantes precisam ser aplicados antes do
repelente.

ATENÇÃO
√ A aplicação equivocada, em quantidade inadequada e a sudorese excessiva podem diminuir a eficácia dos
repelentes.
√ Os compostos naturais não têm comprovação científica.
√ Os aparelhos ligados nas tomadas elétricas são inúteis contra o Aedes.
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Verão

Só para Cooperados

Como cuidar da pele e do corpo
Durante o verão, aumentam as atividades
realizadas ao ar livre. A radiação solar
incide com mais intensidade sobre a Terra,
aumentando o risco de queimaduras e
câncer da pele. Por isso, evite a exposição
solar entre 10h e 16h.
As barracas usadas na praia devem ser feitas
de algodão ou lona, materiais que absorvem
50% da radiação UV. Os óculos de sol previnem
cataratas e lesões à córnea, portanto, seu uso é
obrigatório. O verão é o momento de intensificar
o uso de filtro solar.
O produto deve proteger contra os raios UVA
e UVB. Para o dia a dia, o Fator de Proteção
Solar (FPS) pode ser 15 ou 20; porém, para
uma exposição mais longa ao sol, aconselha-se
o FPS a partir de 30.
Na piscina ou na praia, o protetor precisa
ser reaplicado várias vezes por causa da
transpiração e da água. Não se esqueça:
aplique 30 minutos antes de sair de casa, para
que a pele possa absorver o produto e inclua as
mãos, orelhas, nuca e pés.
O uso do protetor é indicado a partir dos seis
meses de idade. Crianças e os jovens precisam
criar o hábito de usá-lo diariamente, pois 75%
da radiação acumulada durante toda a vida
ocorre na faixa entre 0 e 20 anos.
As pessoas de pele escura têm uma proteção
natural da pele, graças a maior quantidade de
melanina produzida, mas não podem esquecer
da fotoproteção porque também estão sujeitas
a queimaduras e outros problemas de pele.
Além do filtro solar, no verão é importante
usar chapéu e roupas de algodão nas atividades
ao ar livre, pois retêm cerca de 90% das
radiações UV. Tecidos sintéticos, como o nylon,
retêm apenas 30%.
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Aplique fluidos siliconados nas pontas dos
cabelos, para proteger os fios do vento, do calor
e da maresia.
CORPO
As temperaturas mais quentes exigem
hidratação redobrada, por dentro e por fora.
Aumente a ingestão de líquidos no verão e
abuse da água, suco de frutas e da água de
coco. Todos os dias, aplique um bom hidratante,
que ajuda a manter a quantidade de água na
pele entre 10% a 30%.
Alguns alimentos podem ajudar na prevenção
dos danos que o sol causa à pele, como
cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba,
que contêm carotenóide, uma substância
que se deposita na pele e retém as radiações
ultravioletas.
No verão, carnes grelhadas, frutas e
legumes com alto teor de água e com baixo teor
de carboidratos e muitas fibras fazem bem ao
organismo. Por isso, aposte nesses alimentos
para ajudar na hidratação do corpo, prevenir
doenças e sinais de envelhecimento.
No banho, use sabonetes compatíveis com o
tipo de pele. A temperatura da água deve ser fria
ou morna, para evitar o ressecamento.
* Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia
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Coopercica firma parceria
com Thermas Water Park
Considerado um dos mais modernos e completos empreendimentos de lazer do
Estado, o Thermas Water Park foi construído na estância turística de São Pedro bastante conhecida por suas águas medicinais e também pela sua exuberante
paisagem –, distante apenas 120 km de Jundiaí.
Para se ter ideia da qualidade do projeto arquitetônico, quem assinou a
pedra fundamental do parque aquático, nos anos de 1990, foi o saudoso Oscar
Niemeyer, um dos mais renomados arquitetos brasileiros.
”Aqui era uma fazenda de gado. Com muito trabalho e dedicação,
transformamos o local, de 92 alqueires, em um complexo turístico que oferece
excelente infraestrutra, e milhões de litros de água espalhados por 11 piscinas,
sendo três delas aquecidas, um parque aquático infantil, 10 pistas de toboáguas,
queda livre de aproximadamente 10 metros, além de muitas outras atrações”, comentou a
empresária Silvia Regina Bernardes Andrade.
O Thermas conta com restaurante para 1.500 pessoas, lanchonetes, bares, enfermaria,
vestiários, sanitários espalhados por todo o parque, uma enorme área verde, exposições
temáticas, quiosques com churrasqueiras, lago, pesqueiro, mini-fazenda com animais
exóticos, trilhas ecológicas, área de camping, chalés com restaurante e estacionamento
gratuito para 2.000 veículos.
Na revista de fevereiro, mais detalhes sobre o Thermas Park e também sobre a parceria
firmada, para que os cooperados possam desfrutar de mais um benefício oferecido pela
Coopercica.
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Turismo

Aprendiz Cooperativo

Coopercica realizou segunda formatura

Confira as dicas da CVC Paineiras. Os cooperados Coopercica têm descontos exclusivos nesta loja.
Água quente e relaxante, que brota da terra na temperatura de 37,5°C com propriedades terapêuticas e
medicinais. Esta é a grande estrela de Caldas Novas e da cidade vizinha Rio Quente. Juntos, os dois municípios
formam a maior estância hidrotermal do mundo, com mais de seis
milhões de litros por hora. O local reúne diversos hotéis, parques
HOT PARK
aquáticos e o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, criado
Com
área de 23 mil metros
para proteger as nascentes das águas hidrotermais.
quadrados, o parque oferece toboáguas
radicais, rio de correnteza, caiaque,
ATRAÇÕES
mergulho ecológico e muitas piscinas de
Se você quer diversão, Caldas Novas é o lugar certo. Existem
águas quentes. A grande sensação do
muitos parques aquáticos, que vão agradar a todos os públicos.
lugar é a Praia do Cerrado, com ondas
As atrações vão desde as mais radicais, com toboáguas rápidos e
e 3.000 metros cúbicos de areia. É a
piscinas com ondas, até as mais relaxantes, como os rios lentos.
maior praia artificial de águas quentes do
Se procura explorar a região além dos parques aquáticos, vá ao
mundo. Conta com brinquedos aquáticos
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas e se encante com o
para as crianças, circuito de arvorismo,
cerrado, o segundo maior bioma do país.
pesca, aviário, minigolfe, paintball,
Caldas Novas pode ser visitada o ano todo. A cidade fica lotada
escalada, rapel e quadras.
durante a Caldas Country, realizada em novembro.
CURIOSIDADES
O médico Ciro Palmerston reconheceu as propriedades medicinais das águas e fundou em 1964 a Pousada
do Rio Quente. Hoje o complexo se chama Rio Quente Resorts e possui seis hotéis e dois parques aquáticos.
CLUBE PRIVÉ
O tradicional Clube Privé é o lugar certo para descansar e curtir a piscina de águas quentes, toboágua radical
ou relaxar em um ofurô. Fica ao lado do Hot Park e pertence à rede de hotéis Privé, cujos hóspedes têm acesso
gratuito ao parque. O passeio é ideal para toda a família. O clube ainda conta com pizzaria e espaço para eventos.
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Representando a Coopercica, estiveram presentes ao evento Beatriz de Melo
Palacine Carvalho (diretora Comercial), Roseli Borges Ienne (gerente de Treinamento e
Desenvolvimento de RH) e Bruna Vitória (RH). Pelo CIEE, Larissa Melaine Rocha (analista
técnica de Aprendizagem) e a instrutora Silvia Martinez M. de Oliveira.
Durante 11 meses, os jovens tiveram aulas teóricas sobre o Comércio e Varejo, na loja
3. Já a parte prática aconteceu nas seis lojas Coopercica, onde executaram atividades na
frente dos caixas e também deram suporte na unidade em que estagiaram.
Trata-se de um programa de inclusão profissional, que vem sendo desenvolvido pela
Coopercica desde 1998, com o objetivo de capacitar profissionais para o mercado de trabalho.
Mais de 40 jovens participam deste programa de jovens aprendizes.

Sorteios
Contemplados do
“Ano Novo com Mid Fit”
■ Hanny Xavier de Mendonça (loja 1)
■ Jeferson Luis Scobosa Couto (loja 2)
■ Maria de Lurdes P. Caparroz (loja 3)
■ Christian Wagner Amadi (loja 4)
■ Antônio Ângelo de Lima (loja 5)
■ Aline de Cássia Stuani Feitosa (loja 6)

Imagem meramente ilustrativa.

Caldas Novas: para aproveitar
o ano todo!

Na tarde do dia 11 de janeiro passado, aconteceu a formatura da segunda turma do programa “Aprendiz
Cooperativo”, um convênio do Sescoop/SP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) com o
CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). Participaram jovens, entre 14 a 16 anos, que
receberam o certificado de conclusão do programa, no auditório da loja 3 (V. Rio Branco).

* Sorteio de TVs Smart, realizado em 31 de dezembro.

COOPERCICA
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Prêmio

Sorteios
Ganhadores da promoção
“Viagem para um ambiente novo”

Coopercica recebeu troféu
Nelore de Ouro, o “Oscar da Pecuária”
A Coopercica foi escolhida pela Associação dos
Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) como Destaque Nelore Natural (varejo) e recebeu o troféu Nelore de Ouro, considerado o “Oscar da Pecuária”.
A Marfrig, parceira da Coopercica, foi Destaque Nelore Natural como frigorífico.

Maria Paula M. Vicente (loja 1)
VIAGEM: Foz do Iguaçu
MOBÍLIA: Sala

Wilson Roberto Siqueira (loja 2)
VIAGEM: Gramado
MOBÍLIA: Sala

Janete Cristina F. Braga (loja 3)
VIAGEM: Gramado
MOBÍLIA: Cozinha

Benjamin Andrade Lopes (loja 4)
VIAGEM: Salvador
MOBÍLIA: Quarto

Cristiane Pereira (loja 5)
VIAGEM: Caldas Novas
MOBÍLIA: Sala

Laércio João Passarella (loja 6)
VIAGEM: Rio de Janeiro
MOBÍLIA: Quarto

* Sorteio realizado em 02 de janeiro.

A entrega dos prêmios,
conhecida como Nelore Fest,
aconteceu no dia 14 de dezembro passado, em São
Paulo. Orlando Marciano e
Alessandro Marciano, respectivamente presidente e
gerente executivo de Planejamento Estratégico da Coopercica estiveram presentes ao evento, que homenageia anualmente criadores e empresas de destaque
do setor e é caracterizado por ser o último encontro
dos neloristas no ano.
A Agropecuária Vila dos Pinheiros e a Rima Agropecuária, respectivamente, conquistaram, pelo terceiro ano consecutivo, os títulos de Melhor Expositor e
Melhor Criador do Ranking Nacional.

QUALIDADE DA CARNE
Para Orlando Bueno Marciano, esta premiação
representa o reconhecimento por uma entidade muito conceituada no País (ACNB) da qualidade da carne Nelore Natural comercializada pela Coopercica. Nas
seis lojas, os cooperados
encontram uma variedade
de cortes, como picanha, filé
mignon, coração de alcatra,
contra-filé, maminha, fraldinha, lagarto, patinho, acém,
costela, coxão duro, cupim,
músculo, paleta, ponta de
peito e muitos outros.
A
Marfrig
Global
Foods, uma das maiores
empresas de alimentos à base de carne, é quem
está fornecendo com exclusividade à Coopercica
os cortes de boi Nelore Natural, criado a pasto com
tecnologia, certificação e garantia de origem. Quem
sai ganhando com esta parceria é o cooperado, que
tem ao seu alcance várias opções de cortes bovinos,
de excelente qualidade e preço compatível com o de
mercado.

Culinária
Deliciosas receitas na aula show da Sapori

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA COOPERADOS!

A Culinarista Ângela Rappa, da Sapori, realizará uma aula show para as cooperadas, no dia 29 de janeiro,
às 14h, no auditório/cozinha experimental da loja 3 (V. Rio Branco). Ângela vai ensinar a preparar uma deliciosa
polenta com molho calabresa Sapori, carne moída com Bruschetta Primavera, entre outros pratos. As inscrições
podem ser feitas pelo telefone 3378-2822, com a Eliana. Vagas limitadas.
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Carnaval

Finanças
2016: um ano
de superação!

Confira a programação
dos blocos em Jundiaí
CHUPA QUE É DE UVA: 30/01 (16h)
Local: Bar do Du (Rua Colégio Florence, atrás da Astra, Retiro)
Sobre: acompanhado pelo Trio em Transe, toca marchinhas e distribui picolés aos foliões.

LOKI: 07/02 (15h)
BASTA VIR E SE DIVERTIR: 31/01 (16h)
Local: Praça Onofre Canedo - Almerinda Chaves
Sobre: estreou em 2014, vai percorrer o Residencial
Jundiaí e o Novo Horizonte.

BLOCO DO GALO DOIDO: 07/02 (15h) – NOVO!

AFRO KEKERÊ: 31/01 (14h) – NOVO!

Mais um ano começou! Pode ser um recomeço, uma oportunidade para arrumar as contas.
Quem quiser trilhar caminhos diferentes para não chegar sempre ao mesmo lugar, acompanhe
as dicas que poderão contribuir para você encerrar o ano de 2016 sem dívidas.

Local: Praça Barão de Jundiaí - Vila Rio Branco (atrás
da antiga Pizzaria do Jarbas)
Sobre: afoxé e samba de roda marcarão a festa deste
bloco.

√ A receita pessoal de um trabalhador varia de acordo com a renda de cada um, mas, de uma forma
geral, se souber cortar despesas e racionalizar os gastos, você pode reter até 20% desta receita em
seu proveito. Pelo padrão de consumo brasileiro, do total da receita doméstica, 30% são gastos com
moradia (incluindo as contas de consumo), 25% com alimentação, 15% com transporte, 12% com
saúde, 8% com educação e 5% com vestuário. Os 5% restantes são usados em outras despesas e no
lazer. Há mais espaço para o entretenimento num orçamento doméstico planejado.
√ Mantenha o controle das despesas. Afinal, quem não sabe quanto gasta, gasta mais do que pode.

Local: Estádio Jaime Cintra
Sobre: formado nos invervalos dos jogos do Paulista.
Promete muita batucada.

CONTINUAMOS NA NOSSA: 08/02 (15h)
REFOGADO DO SANDI: 05/02 (15h)

√ Conscientize a família, faça um orçamento mensal e viva dentro dele! Esse é o caminho para
sobrar dinheiro para o lazer. Deve-se identificar a estrutura de gastos e poupar, tendo controle sobre
seus impulsos. Se você costuma gastar, por exemplo, R$ 250,00 em restaurantes e ultrapassou o
limite em determinado mês, no seguinte jante em casa. Com autocontrole e ponderação, o lar poderá
se transformar num paraíso.

Local: Praça Pompeu Perdiz - em frente à Escola Padre Anchieta
Sobre: para animar os foliões, samba com rock, eletrônico e percussão.

Local: Centro (Gabinete de Leitura Ruy Barbosa)
Sobre: é o maior bloco, desfila há 22 anos. A apoteose
acontece no Bar Estrela da Ponte.

Local: sede do Estrela da Ponte (Ponte São João)
Sobre: recupera a tradição do antigo "Estamos na Nossa", tocando marchinhas.

CONCENTRA MAS NÃO SAI: 09/02 (14h)
CARNE COM QUEIJO: 06/02 (13h)
Local: Praça Getúlio Vargas - Av. Samuel Martins (altura do número 400)
Sobre: o maracatu é o ritmo que marca este bloco.

Local: Bar Natura (R. Silva Jardim, 158) - Vianelo
Sobre: promete um curto, mas às vezes tortuoso trajeto
da mesa até o balcão.

ÓRFÃOS DO FÍGADO: 13/02 (15h)
PONTE TORTA: 06/02 (16h)
Local: Bar Natura (R. Silva Jardim, 158) - Vianelo
Sobre: sai do Natura, vai até a Ponte Torta e depois
retorna ao bar.

Local: Bar e Café Ponte Torta (Rua Prof João Luiz de
Campos, 349) - Vianelo
Sobre: criado com a intenção de animar o sábado após
o Carnaval, com muita música e folia.

√ Não embarque naquela de andar com um bloquinho no bolso para anotar até os centavos que
gasta. É chato. Não funciona por muito tempo. Logo as pessoas o abandonam. Mas também não fique
no outro extremo, a ponto de não saber quanto gasta ou se ainda tem margem no orçamento. Crie uma
planilha e registre os principais itens de despesas e receitas.
√ Apenas anotar os gastos não resolve. Tem que controlá-los, mas principalmente reduzi-los.
√ Se tiver dívidas, a prioridade deve ser eliminá-las.
√ Não tem dinheiro para pagar à vista? Adie a compra.
√ Pesquise preços. Peça descontos. Busque marcas alternativas.
√ Aproveite as promoções de início de ano. Mas só compre se estiver precisando. Não se deixe
levar pela tentação de tal produto estar muito barato e você não quer perder a oportunidade.
√ Para justificar os sacrifícios que serão necessários realizar, estabeleça metas e objetivos. Você
pode se motivar pensando na qualidade de vida da sua família. Libertar-se dos problemas financeiros
vai fazer bem para todos. Isso não tem preço!
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Fazendo a Feira

JANEIRO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

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

A história da culinária brasileira
Da mistura de ingredientes, técnicas, hábitos e sabores distintos, surgiu a cozinha brasileira pelas mãos
dos índios, negros e portugueses.
Azeite: índios e africanos não conheciam a técnica da fritura e o uso intensivo de azeites e gorduras. O azeite
acompanhou os portugueses como uma “ordenação” fiel, habituando o Brasil ao seu sabor.

Limão

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Berinjela
Milho verde
Pimentão

Abacaxi pérola
Carambola
Laranja pêra
Limão
Melancia
Melão
Uva niágara

Além da sua versatilidade, o limão é usado em
sucos, bebidas (como a caipirinha!), pratos
salgados, doces e ainda dá uma força na limpeza
doméstica. É uma excelente fonte de vitamina
C. Um quarto de xícara de suco fornece quase a
metade da quantidade diária recomendada dessa
vitamina que fortalece o sistema imunológico e
ajuda na absorção de outros nutrientes, como
ferro e cálcio.
Também contém vitamina A, que ajuda na
manutenção da pele e dos ossos, e potássio, que
auxilia no combate à hipertensão arterial. Como
outras frutas cítricas, também têm flavonóides
(antioxidantes que ajudam a prevenir as doenças
cardíacas).
O limão surgiu na Índia e chegou ao Brasil através
dos portugueses. Hoje, o Brasil é o segundo produtor
mundial desta fruta, depois da Itália, com destaque
para o limão do tipo Taiti.
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Nutrição

As variedades mais conhecidas são Taiti, galego,
siciliano e cravo. Na hora de escolher, prefira os de
casca macia e brilhante. Os maduros são os que
apresentam maior quantidade de suco.
O limão dura duas semanas em temperatura
ambiente. Na geladeira, é possível conservá-lo por
até seis semanas, em saco plástico.
Para que o limão forneça mais suco, ele deve
estar em temperatura ambiente antes de ser cortado.
Se quiser utilizar a casca ralada para dar sabor a
alguma preparação, dispense a parte branca que
confere sabor amargo ao prato. Ou, então, rale com
cuidado no ralador, para não atingir a parte branca.
Graças à sua acidez, é usado na preparação
do ceviche, um prato típico do Peru, no qual
peixes e legumes são marinados em limão e
não precisam ser levados ao fogo.
Para a sobremesa, a clássica torta de limão
é imbatível.
O limão é um poderoso antioxidante. Por
isso, algumas gotas bastam sobre as frutas que
escurecem rapidamente, como abacates, maçãs,
pêras e bananas. Além disso, realça o sabor dessas
frutas.

COOPERCICA

Dendê: elementos indígenas e portugueses foram adaptados pelos africanos, como é o caso do dendê, usado
na moqueca e no caruru. O século XIX foi o auge do dendê, usado em frituras de peixe, ensopados, escabeches
e refogados.
Leite de coco: um dos mais populares condimentos no Brasil, sobretudo no Nordeste e Norte. Muito utilizado
em moquecas e também em mariscos e peixes. O leite de coco ficou muito conhecido graças aos moradores do
litoral que se mudaram para os centros urbanos e conservaram o gosto pelos pratos preparados com ele.
Cebola e alho: base de temperos da comida brasileira.
Sal e açúcar: foi o português quem os introduziu na nossa culinária. Antigamente, o açúcar era usado em
quantidade bem maior. Na preparação de doces, então, era um desperdício. Os bolos tinham 20 vezes mais
açúcar que os de agora. A imensa variedade de frutas encontradas pelos portugueses foram transformadas em
compotas.
Banana: fruta mais popular no Brasil. Crua, assada,
cozida; com açúcar, canela, mel; assada com queijo; com
farinha para as crianças; em tortas, em compotas e até
licor. Cozidas, acompanham pratos como a feijoada e o
lombo.
Farinha: o primeiro alimento brasileiro. Os índios
adoravam prepará-la em forma de mingaus e comiam
quente. Eles diziam que essas “papas” eram fortificantes
e deliciosas. E a preferência era comer quente.

“Comida de volume,
comida que enche,
sacia, faz bucho, satisfaz.
Sem farinha o homem não vive”.
Luís Câmara Cascudo

Cuscuz: é a massa do milho, temperada com sal, cozida ao vapor e depois umedecida com leite de coco (com
ou sem açúcar).
Ovos: a mulher portuguesa o introduziu nos pratos que preparava, diferente do índio e do negro, que ignoravam
o ovo de galinha.
Galinha: servida em caldo (para doentes), canja (para a mulher que deu a luz ou para alguém que estava se
convalescendo); assada e à cabidela (só em ocasiões especiais).

COOPERCICA
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Reflexão

Conta um conto

O caboclo, o padre e o estudante

U

m estudante e um padre viajavam pelo sertão,
tendo um caboclo como guia. Quando pararam
para dormir, ganharam um pequeno queijo de cabra.
Não sabendo como dividi-lo - mesmo porque daria um
pequenino pedaço para cada um -, o padre resolveu
que todos dormissem e o queijo seria daquele que
tivesse o sonho mais bonito (pensando engabelar a
todos com os seus recursos oratórios).
Eles aceitaram a sugestão e foram dormir. Durante a noite, o caboclo acordou, foi até a cozinha e
comeu o queijo.
Pela manhã, os três sentaram-se à mesa para tomar café e cada um teve que contar o seu sonho.
O padre disse ter sonhado com a escada de Jacó e a descreveu muito bem. Segundo o padre, através
dessa escada ele conseguiu chegar no céu.
Já o estudante contou ter sonhado que já estava no céu, à espera do padre que havia subido.
O caboclo, por sua vez, sorriu e disse:
- Eu via o Seu padre subindo a escada e o Seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Lá da
terra eu gritava: “Seu doutor, Seu padre, o queijo! Vosmincês* esqueceram o queijo”.
- Então vosmincês* respondiam de longe, do céu: “Come o queijo, caboclo! Nós estamos no céu,
não queremos o queijo”.
- O sonho foi tão real que parecia verdade. Enquanto vosmincês dormiam, eu me levantei e comi
o queijo.

A essência das palavras
CALMA tem uma alma dentro dela. Toda alma precisa de uma

Não é à toa que a palavra
paz verdadeira para permanecer tranquila.

CORAÇÃO

Não é à toa que a palavra
tem uma oração dentro dela. Tudo que nos toca
deve ser respeitado. A religião deve ser sentida com fé, com oração e pureza no coração.

AMAR

Não é à toa que o verbo
tem um mar inteiro dentro dele. É na calmaria que nosso
coração se agiganta na alma, nos leva e traz no caminho certo. Tudo a seu tempo!

Alma

Oração

Mar

*Vosmincês é uma variação de vossas mercês, que originou o atual vocês. Hoje em dia falamos até
mesmo cês ou cêis, e escrevemos vcs nas mensagens de textos nos celulares.
*Baseado no livro de Contos Tradicionais do Brasil para Jovens, compilado por Luís Câmara
Cascudo (1898- 1986), um dos maiores folcloristas brasileiros. Escreveu 150 livros que procuravam
buscar as raízes dos hábitos e crenças dos brasileiros, através da culinária, música e religião.

Provérbios

Frases de Cascudo
“Compreendi a minha vida e vivi a minha vida. Não vivi a vida dos outros.
Estudei o que amei. Pesquisei e discuti sobre assuntos que queria escrever”.
“ O segredo da vida está no entendimento”.

AGRADECIMENTO
A Coopercica agradece a participação dos cooperados na campanha “Natal sem Fome”. As doações foram
entregues às seguintes entidades cadastradas: Cáritas Diocesana, Vicentinos Eloy Chaves e Fundo Social de
Solidariedade de Campo Limpo Paulista. A colaboração dos cooperados foi muito importante. Um Natal solidário
é tudo de bom!
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A paciência é uma árvore de raiz amarga, mas de frutos muito doces. (Persa)
Não caia antes de ser empurrado. (Inglês)
Ao término do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. (Italiano)
Ser pedra é fácil; difícil é ser vidraça. (Chinês)
Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo de ficar parado. (Chinês)
Tropeçamos nas pedras pequenas porque só enxergamos as grandes. (Japonês)
Nunca bata uma porta. Você pode querer voltar. (Espanhol)
Melhor curvar-se do que se quebrar. (Escocês)
Não há melhor negócio que a vida. A gente a obtém a troco de nada. (Judaico)
COOPERCICA
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Culinária
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Salada Sofisticada

Baguete Integral com Atum e Alcaparras

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Receita Ajinomoto®

folhas de 1 pé de alface crespa (200g)
folhas de 1 pé de radicchio (250g)
1 cenoura média ralada
1 vidro de palmito pupunha, cortado em rodelas (300g)
20 tomates-pêra cortados em 4 partes iguais (180g)

Molho
•
2 colheres (sopa) de água
•
2 colheres (sopa) de geleia de framboesa
•
1 xícara (chá) de azeite de oliva (200ml)
•
4 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco
•
2 sachês de Tempero SAZÓN® Saladas
Modo de preparo
Monte a salada: em uma travessa grande, disponha a alface,
o radicchio, a cenoura, o palmito e os tomates.Prepare o molho: em uma tigela média, coloque a água e a geleia, e mexa
até diluir. Junte o azeite, o vinagre e o Tempero SAZÓN®, e
misture bem. Regue a salada ou sirva o molho à parte.
Dica: você pode substituir a geleia de framboesa por morango.

Risotto com Molho de Tomate Sapori
Receita Sapori®

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1 cebola pequena picada
50g de manteiga
400g de arroz arbóreo sem lavar
1/2 copo de vinho branco seco
1 vidro de Molho de Tomate Tradicional SAPORI® 320g
1 e 1/2 litro de caldo de carne fervendo
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Numa panela refogue a cebola na manteiga, em fogo baixo,
até ficar bem dourada. Aumente o fogo e coloque o arroz
(sem lavar) e frite. Acrescente o vinho branco, deixe secar,
junte o vidro de Molho de Tomate SAPORI® e deixe abrir
fervura. Mexendo sempre, vá colocando o caldo fervendo
até que o risotto esteja al dente (cozido, mas durinho). Então desligue a panela, acrescente a manteiga restante e o
queijo ralado, mexa bem e sirva imediatamente.Este risotto
pode ser servido como acompanhamento ou torrado como
aperitivo.

01 baguete de pão integral
01 lata de atum em conserva light em água
02 fatias de queijo sem lactose
01 colher (chá) de alcaparras
02 colheres (sopa) de molho de tomate
cebola em rodelas
sal e pimenta a gosto

Modo de preparo
Corte o pão ao meio e retire o miolo, criando assim mais
espaço para o recheio. Leve ao forno por alguns minutos.
Enquanto isso, misture o atum, a alcaparra, a cebola, o molho de tomate e os temperos. Coloque essa mistura sobre
o pão aquecido, cubra com o queijo e leve ao forno por
aproximadamente cinco minutos.

Ovos Cozidos no Molho Sapori

Receita Sapori®

Ingredientes
•
•
•
•

5 ou 6 ovos
1 vidro de molho SAPORI® 320g de sua preferência
1 colher de azeite (opcional)
sal a gosto

Modo de preparo
Numa frigideira antiaderente, coloque o azeite e o molho de
tomate e espere esquentar. Quebre os ovos, um a um, tomando cuidado de deixar as gemas inteiras. Abaixe o fogo,
coloque uma pitada de sal em cada ovo e tampe a panela
por alguns minutos (2 a 3 minutos) até ficar com a consistência desejada das gemas. Sirva acompanhado de arroz
branco.
Dica: Experimente com os outros sabores dos molhos SAPORI®. Pode acrescentar ervilhas nesta receita.
Observação: você pode fazer meia receita, como na foto.
Apenas divida pela metade a quantidade dos ingredientes.

Para torrar o risotto
Derreta uma colher de sopa de manteiga numa frigideira e
coloque o risotto, arrumando bem com uma colher, cubra
com uma tampa. Deixe no fogo bem baixo por aproximadamente 20 minutos. Com a ajuda de um prato, retire o risotto,
coloque mais uma colher de sopa de manteiga e acomode
o risotto do outro lado na frigideira. Deixe mais 15 minutos
e sirva quente e cortado como aperitivo.
Rendimento: 4 pessoas Tempo de preparo: até 30 minutos

Imagem meramente ilustrativa.
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