Faça uma boa ação: participe do
“Natal sem Fome”!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM NOVEMBRO:
04 . SAÚDE

Até o dia 24 de dezembro, a Coopercica estará
arrecadando alimentos não perecíveis para a
campanha “Natal sem Fome”. As doações podem ser
entregues nas seis lojas. Com este gesto, você estará
ajudando as famílias carentes de Jundiaí e região. Os
donativos serão entregues a entidades beneficentes
cadastradas.

Brasileiros estão obesos.

06 . CAMPANHA
Coopercica entregou brinquedos.

08 . TURISMO
Dicas de viagens da CVC.

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

15 . COOPERATIVISMO
A união faz a força.

16 . STORYTELLING
Catador de recicláveis se elegeu vereador.

17 . REFLEXÃO
Quem dobrou seu paraquedas hoje?

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
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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

EVENTOS

MAIS DA METADE DA POPULAÇÃO ESTÁ COM SOBREPESO

COOPERCICA HOMENAGEOU AS CRIANÇAS

Pesquisa realizada pelo IBGE revelou que quase 60% dos brasileiros estão com
sobrepeso. Muito mais que um problema estético, a obesidade é considerada uma
doença crônica, caracterizada pelo excesso de gordura e que pode trazer prejuízos à
saúde mental e física.

As seis lojas realizaram ações para comemorar o Dia das Crianças. Foram contratados monitores que fizeram
pintura facial e esculturas de balões. Confira flashes abaixo.

A melhor maneira para definir a obesidade é por meio do Índice de Massa Corpórea (IMC), calculado pela
fórmula: peso (kg) dividido pela altura2. Um exemplo: se você pesa 66 kg e mede 1,64 m, basta dividir o seu peso
(66) pela altura elevada ao quadrado (1,64 x 1,64= 2,68). O resultado é 24,6. Confira abaixo a tabela.

IMC

CLASSIFICAÇÃO

18,5 a 24,9

Peso adequado para altura

25,0 a 29,9

Sobrepeso (pré-obesidade)

30,0 a 34,9

Obesidade grau 1

35,0 a 39,9

Obesidade grau 2

Maior que 40,0

Obesidade grau 3 (mórbida)

*Fonte: Organização Mundial da Saúde

O ganho de peso ocorre quando se ingere mais
calorias do que o organismo necessita.
Os principais fatores de risco: histórico familiar
de obesidade, gravidez, menopausa, uso de certos
medicamentos como corticoide e pouca ou nenhuma
prática de atividade física regular e orientada.
É importante fazer reeducação alimentar, com
acompanhamento médico. Só o profissional poderá
prescrever a utilização de inibidores de apetite.
A cirurgia em casos de obesidade grave é indicada
somente para pessoas que não responderam bem a
diversos tratamentos clínicos e cuja saúde esteja
seriamente comprometida pelo excesso de peso.
Para prevenir a obesidade, entre outras dicas, é
importante comer as refeições fracionadas em 5 a 6
porções por dia; iniciar o almoço e o jantar pela salada porque a fibra reduz a fome e o consumo de alimentos
calóricos; beber bastante água, que hidrata e faz bem para o funcionamento renal e intestinal, além de ajudar na
eliminação de toxinas; incluir atividade física na sua rotina.

SORTEIOS

GANHADORES DA PROMOÇÃO "AMIGO COOPERADO"
Elson Debroi e
Marilena Lúcia B. Chiquini (direita)
O destino dos contemplados é Gramado.
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CAMPANHA

PROMOÇÕES

COOPERCICA ENTREGOU BRINQUEDOS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS

ESPECIAL COOPERCICA “OBJETOS DE DESEJO”

No dia 10 de outubro passado, o presidente da Coopercica, Orlando Marciano,
participou da entrega dos brinquedos doados pelos Cooperados, às seguintes entidades: Aprendizado Dom José Gaspar, Associação Bem-Te-Vi, Casa Nossa Senhora do
Desterro e Creche Helena Galimberti.

Até o dia 31 de dezembro, os Cooperados podem participar da promoção Especial
Coopercica “Objetos de Desejo”, que irá sortear seis vale-compras no valor de R$
5.000,00 (um por loja), para adquirir roupas, sapatos e acessórios; joias e relógios;
eletrodomésticos; eletroeletrônicos; mobílias para sala, quarto e cozinha, além de
artigos de esporte e lazer.

Para
participar,
o
Cooperado, ao efetuar
suas compras acima de R$
100,00, deverá depositar
o cupom desta promoção,
nas urnas instaladas nas
seis lojas Coopercica.
O sorteio será realizado
no dia 02 de janeiro, às
10 horas, nas seis lojas.
Participe e boa sorte!!!

Além dos donativos dos Cooperados, a Coopercica, como
faz todos os anos, contribuiu para a campanha com um lote
de brinquedos, para crianças de 2 a 14 anos.
Trata-se da campanha “Criança Solidária”, organizada pela
Coopercica, para arrecadação de brinquedos às crianças carentes de Jundiaí e região, e que faz parte da “Criança do Futuro”, instituído em 1998. O objetivo é despertar nas
crianças o espírito de solidariedade, através da doação de brinquedos para outras crianças.
Os representantes das entidades agradeceram aos Cooperados e à Coopercica por esta iniciativa de solidariedade.

OUTUBRO ROSA
A Coopercica realizou palestras nas seis lojas, para prevenção do câncer de mama e doenças que acometem as
mulheres, no mês de outubro. Participaram as colaboradoras da Coopercica. A instrutora foi Fabiana Savoia Nahas,
da Óbios Vita Consultoria.

AS REALIZAÇÕES DAS MISSIONÁRIAS DE CRISTO
A Irmã Maria da Penha da Silva, aos 16 anos, descobriu sua missão e deixou a cidade mineira de Conceição das
Pedras para evangelizar, praticar o bem e administrar um dos braços da Congregação das Missionárias de Cristo: o
Aprendizado Dom José Gaspar, em Jundiaí.
As Missionárias, em Jundiaí, estão à frente da Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro e do Aprendizado
Dom José Gaspar. Também cuidam da Casa da Criança de Louveira, uma entidade em Pirapozinho (SP), três casas
na Diocese de Marabá (PA), onde residem as irmãs que estão no trabalho da pastoral, e uma entidade na Itália.
“A missão é levar amor e a palavra de Deus para as pessoas. Desde aquelas com que eu convivo até as que eu
encontro”, comentou a irmã Maria da Penha.
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TURISMO

VIAJAR É MUDAR A ROUPA DA ALMA!
BONITO - MS
Não há melhor adjetivo para o nome desta
cidade que é um dos principais polos de ecoturismo
do Brasil. Lá, a natureza presenteia seus visitantes
com rios cristalinos para flutuação, relaxamento e
diversas atividades esportivas, envoltos por belas
e preservadas áreas verdes. Diversas cavernas
submersas estão espalhadas por Bonito, mas uma
delas se destaca: a Gruta do Lago Azul, composta
por minerais raros, diferentes formações rochosas e
um lago de águas azuis que ficarão na sua memória.
Prepare um bom calçado, a máquina fotográfica e
explore esse paraíso!

FOZ DO IGUAÇU - PR
Abriga uma das mais belas atrações naturais do mundo: as Cataratas do Iguaçu, cartão-postal localizado na
tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Para conhecer de perto este espetáculo natural eleito uma
das “Sete Novas Maravilhas da Natureza”, você pode visitar os mirantes e as passarelas do Parque Nacional do
Iguaçu. Aproveite o passeio na cidade e descubra a rica biodiversidade do Parque das Aves e a gigantesca Usina
Hidrelétrica de Itaipu. Reserve tempo para visitar a região vizinha, conhecida por paraíso das compras, como o free
shop de Puerto Iguazú, na Argentina, e o comércio de Ciudad del Este, no Paraguai.

Quando ir: de dezembro a março, fauna e flora
se mostram mais vivas pelas chuvas. Entre junho e
agosto, as atrações ficam menos lotadas e é melhor
para flutuações, pela visibilidade das águas.
Curiosidades: fósseis de mamíferos foram
encontrados debaixo d’água na Gruta do Lago Azul.
Pelos estudos na região, preguiças gigantes e tigresdente-de-sabre habitaram a cidade entre 2,5 milhões
e 11,5 mil anos atrás.
Pacote (08 Dias): inclui passagem aérea,
hospedagem no Lucca Hotel Pousada com café da
manhã, traslado e passeio. A partir de 10x de R$
135,66 (exclusivo para Cooperado e para saída em
03/12/2016).

Quando ir: entre outubro a março, as cataratas têm maior volume de água. Com o acesso fácil aos países
vizinhos, há atrativos na região durante o ano todo.
Curiosidades: Foz do Iguaçu abriga a segunda maior comunidade libanesa do Brasil, perdendo apenas para
São Paulo. Já nas Cataratas, a maior queda d’água é a da Garganta do Diabo, com 700 metros de extensão.

JOÃO PESSOA - PB
Praias tranquilas, mar esverdeado e ótima
infraestrutura fazem de João Pessoa uma das cidades
mais agradáveis do Nordeste. Apesar de receber mais
de um milhão de turistas por ano, a capital de Paraíba
ainda preserva o clima calmo de uma típica cidade
litorânea. Mas se você quer agito, basta visitar bares
e restaurantes que margeiam a orla. Aproveite as
belezas das praias Tambaba e Coqueirinho, o cenário
paradisíaco de Picãozinho e a incrível experiência de
ver o pôr do sol, ao som do Bolero de Ravel e tocado
por um saxofonista. Aproveite para conhecer o
extremo mais oriental das Américas, o Centro Cultural
São Francisco e os prédios históricos.

Quando ir: o verão é a época mais indicada.
Tem pouca incidência de chuva.
Curiosidades: João Pessoa é a primeira cidade
brasileira a receber os raios do sol todas as manhãs.
Isso acontece porque ela está localizada no extremo
oriente da América do Sul, ou seja, é a cidade mais
próxima do continente africano. O local é simbolizado
pelo Farol do Cabo Branco.
Pacote (08 dias): inclui passagem aérea,
hospedagem no Nord Easy Green Sunset, traslado e
passeio. A partir de 10x de R$ 160,36 (exclusivo para
Cooperado e para saída em 02/12/2016).
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Pacote (04 dias): inclui passagem aérea, hospedagem no Foz Plaza Hotel, traslado e passeios. A partir de
10x de R$ 84,30 (exclusivo para Cooperado e para saída em 30/11/2016).
* Os valores foram calculados com base em 24/10/2016 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).

PROMOÇÕES

FAÇA A FESTA COM MID / FIT
A Coopercica e a Avec estão realizando a promoção “Faça a Festa com Mid/Fit”,
que irá sortear seis Mini Systems Philco PH800M - CD e DVD (um por loja), no dia 23
de dezembro.
Para participar, na compra de cinco
unidades de refrescos em pó Mid/
Fit (sabores), o Cooperado deverá
apresentar o cupom fiscal durante o
prazo de validade desta promoção (até
22 de dezembro), retirar um cupom que
deverá ser preenchido e depositado nas
urnas instaladas nas lojas Coopercica.

REVISTA COOPERCICA

Imagens meramente ilustrativas.
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NUTRIÇÃO

Qual é o seu tipo preferido de cerveja?
Além de saborosa e refrescante, a “loura gelada” atualmente é a terceira bebida mais popular do mundo, depois da água e do chá. E a bebida alcoólica mais consumida no planeta.
A cerveja é produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada, rica em vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas, além do álcool que, se consumido com moderação, também é benéfico, segundo o mestre cervejeiro e pesquisador Egon
Tschope. Existem dois tipos: a Larger (de baixa fermentação) e a Ale (de alta fermentação). Acompanhe a seguir os tipos Larger mais conhecidos.

Pilsen: originária da República Tcheca, tem
sabor delicado, leve, cor clara e baixo teor alcoólico
(entre 3% e 5%). Também é a preferida dos
brasileiros. O seu consumo chega a 98% no Brasil.
Divide-se em American Large (como Brahma, Skol,
Kaiser e Antarctica) e Premium (cervejas com mais
malte, como Stella Artois, Heineken, Miller Genuine
Draft, Cerpa, Bavaria Premium e Brahma Extra).

Bock: sabor mais forte e encorpado, geralmente
de cor escura. É originária da cidade de Einbeck,
na Alemanha. Tem alto teor alcoólico. Kaiser Bock,
Baden Baden, entre outras.
Stout: originária da Irlanda, é produzida
com cevada torrada. Levemente adocicada. Sua
espuma é densa. Um exemplo é a Guinness, que é
comercializada em versão long neck e também em
chopp.

Schwarzbier: a famosa cerveja preta. No Brasil,
pode ser encontrada como Petra Premium, Eisenbahn
Dunkel e Bamberg Schwarzbier. É uma cerveja suave, com
aromas que remetem ao café e ao chocolate. É feita com
maltes tostados. Não é doce.
Malzbier: escura, doce e de baixa graduação
alcoólica (3% a 4,5%), é muito popular no País. Na
Alemanha, seu país de origem, nem é mais rotulada como
cerveja, mas como bebida energética. Brahma Malzbier,
Antarctica Malzbier, NovaSchin Malzbier, entre outras.

CERVEJA DE TRIGO
Weissbier ou cerveja de trigo, como
o próprio nome já diz, é produzida a base
de trigo. Pode ser classificada como a do
tipo Ale, de alta fermentação. Originária
da Baviera (sul da Alemanha), é bastante
refrescante e de graduação alcoólica
moderada (entre 5% e 6%).
Sua cor é clara e pode ser encontrada
em sabores frutados (banana e maçã) e
florais. Normalmente não são filtradas.
Produzem, em geral, um creme denso e
persistente. No Brasil, a Bohemia fabrica
a versão Bohemia Weiss.
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Fazendo
a Feira
Novembro
COCO
É a terceira fruta mais consumida no
Brasil, atrás somente da laranja e da
banana. Contém sais minerais; é rico
em fibras, fósforo e potássio.
O coqueiro é uma das árvores mais completas.
Da planta se extrai a água, a polpa (e seu leite), a
casca (para a fabricação de fibra, em substituição ao
nada ecológico xaxim) e o óleo. O coco, ainda verde,
é abundante em água — muito apreciada no Brasil
e famosa por suas propriedades hidratantes. Já o
coco maduro tem pouca água, mas muita poupa, que
pode ser consumida in natura ou ralada em diversas
receitas.
O coco se mantém em boas condições por até
dois meses. Depois de aberto, deve ser consumido
no mesmo dia ou, no máximo, em cinco dias se
conservado em recipiente tampado na geladeira.

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.

Frutas

Hortaliças e Outros
Abobrinha Itália
Alho
Berinjela
Milho verde
Tomate

Abacaxi
Ameixa nacional
Coco verde
Mamão papaia
Manga
Melancia
Melão
Nectarina nacional
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Rubi

CURIOSIDADES
Historiadores afirmam que os portugueses
iniciaram o cultivo do coqueiro no Brasil em 1550,
principalmente na região Nordeste, que até hoje
tem participação de destaque na produção de cocos,
considerada a quarta maior do mundo.
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COOPERATIVISMO

EDUCAÇÃO

PROGRAMA ESCOLAR: “POR DENTRO DA COOPERCICA”

TODOS PELO BEM DE CADA UM

No dia 31 de outubro, teve início o Programa Escolar: “Por Dentro da Coopercica”,
com o objetivo de reforçar o entendimento e aprendizado das crianças sobre questões de logística, como a entrega dos produtos no varejo, abastecimento das lojas e
a importância da higiene e limpeza do ambiente.

Com o Cooperativismo é assim! Unidas em ideais e ações, as cooperativas são
capazes de promover transformações que vão do indivíduo à coletividade, já que
cada Cooperado é, em essência, um agente de sensibilização, educação, mobilização,
multiplicação e materialização dos objetivos de todo o grupo.

A primeira escola a participar foi a EE “Cel. Siqueira de Moraes”. Mais de 100 estudantes conheceram a loja 1
(Jd. Cica), nos dias 31 de outubro e 03 de novembro. Palestra, visita aos setores da loja, café da tarde e entrega de
brindes: estas foram algumas das atividades promovidas pela Coopercica, especialmente para os visitantes, cuja
faixa etária vai de 8 a 13 anos.
Este programa faz parte do projeto “Criança do Futuro”, iniciado em 1998, para despertar e estimular o interesse das crianças sobre diversos temas sociais, como respeito mútuo, espírito de equipe, solidariedade, sustentabilidade e cidadania.

Toda esta força está a serviço de cuidados com o presente, visando a construção de um futuro sustentável.
Para se ter ideia do poder e da força do Cooperativismo, basta lembrar que, em todo o mundo, segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU), 2,6 milhões de cooperativas empregam 12,6 milhões de pessoas, sendo
que 1/6 da população do planeta – como Cooperado ou cliente – possui vínculos com o Cooperativismo, em um
modelo de relacionamento e de negócios baseado na inclusão e na sustentabilidade.
A Coopercica é uma cooperativa de consumo, que atua no ramo supermercadista, e compactua
desse ideal. Foi fundada em 14 de abril de 1969, por funcionários da extinta
Cica, para a aquisição de gêneros de primeira necessidade, de qualidade,
melhores preços e condições de pagamento.
A história da Coopercica começou em uma área de 250 m2, com apenas
um caixa e cinco funcionários. Passados 47 anos, a Coopercica possui seis
modernas lojas, em Jundiaí e Campo Limpo Paulista, mais de 163.000
matrículas de Cooperados e cerca de 950 colaboradores.
Apesar da sua expansão, a Coopercica mantém sua
ideologia de cooperativa, realizando projetos sociais em
prol da comunidade, como “Criança do Futuro”,
campanhas filantrópicas, cursos de Culinária,
palestras e eventos. Por tudo isso é que
a Coopercica adotou o slogan:
“Muito mais que um
supermercado”.

MAIS VISITAS
Os alunos do Centro de Educação Infantil Novos Caminhos, no Medeiros, conheceram no dia 01 de novembro,
as dependências da loja 2 (Pq. Eloy Chaves); já os estudantes da EE “Padre Maurílio Tomanik” visitaram a loja 4
(Jd. São Vicente), no dia 04 de novembro.
No dia 07, foi a vez dos estudantes da EE “Prof. Getúlio Nogueira de Sá” visitarem a loja 6 (Caxambu); no dia 09,
alunos da EE “Mário Pereira Pinto” fizeram uma visita à loja 5 (Campo Limpo Paulista). E no dia 10 de novembro,
os alunos da EE “Profa. Cecília Rolemberg Porto Guelli” estiveram na loja 3 (V. Rio Branco).
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STORYTELLING

REFLEXÃO

CATADOR DE RECICLÁVEIS É ELEITO VEREADOR EM ASSIS

QUEM DOBROU SEU PARAQUEDAS HOJE?

Nilson Antonio da Silva, o Nilson Pavão, foi
o terceiro vereador mais votado em Assis (SP)
e já enfrenta um dilema: quer comparecer ao
trabalho, na Câmara Municipal, levando seu
companheiro inseparável, o cachorro Pretinho.

Tony era piloto de caça americano e serviu na Guerra do Vietnã. Depois de muitos
combates, seu avião foi derrubado por um míssil. Felizmente, ele conseguiu saltar de
paraquedas e se salvar. Mas foi capturado e passou seis anos numa prisão vietnamita.

O novo vereador espera que o Legislativo permita a presença
do seu fiel amigo canino nas sessões. "Ele é minha única família
aqui e muitas pessoas votaram em mim porque gostam dele".
Entretanto, Pretinho terá que ficar em casa ou do lado de
fora do prédio, em cima do carrinho de coleta de Nilson, o
seu cantinho preferido. O novo vereador já prometeu criar um
espaço para animais abandonados na cidade.

HISTÓRIA
Nilson já foi caminhoneiro. Depois que se afastou
da família em outro Estado - um assunto que evita
falar - passou um período vivendo nas ruas. Ele conta
que dormia em postos de gasolina, borracharias
ou passava a noite em abrigos. Agora, possui uma
pequena casa no bairro Santa Clara.
Nilson tem 62 anos, ensino fundamental
incompleto e trabalha na Cooperativa de Materiais
Recicláveis de Assis e Região (Coocassis), o que lhe
garante uma renda de um salário mínimo mensal.
Não tem telefone fixo nem celular.
O novo vereador trabalha nas ruas de Assis
há 20 anos, catando papelão, latinhas de cerveja,
PET e outros materiais recicláveis. Lá ele é mais
conhecido como o Nilson do cachorro. "É difícil, se
não impossível, encontrar o Nilson sem o Pretinho.
Aonde vai, ele leva o cachorro, ou o cachorro leva
ele", brincou o taxista José Honório.
Ele teve a ideia de se candidatar depois que um
amigo de infância se elegeu vereador e depois foi
prefeito. Nilson comentou que ficou surpreso com o
resultado. "Esperava ter uns 700 votos, mas não ficar
entre os mais votados. Acho que tenho mais amigos
do que imaginava. O povo gosta de mim".
Quando ocupar uma das 15 cadeiras do
Legislativo, o catador passará a receber R$ 4,2 mil
por mês, mas vai doar metade do salário em cestas
básicas para famílias carentes, como prometeu na
campanha. Outra promessa é criar um espaço para
animais abandonados, o que lhe valeu muita ajuda
pelas redes sociais. "Sou muito apegado aos animais
e o vice-prefeito é veterinário, então acho que vai dar
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certo. Vamos pedir à Prefeitura para ceder uma área
que não está sendo usada e assim construiremos um
local com bastante estrutura, para acolher os animais
abandonados”.

POLÍTICA
O catador afirmou que não sabia qual o partido
escolheria até achar um “papelzinho” do PMDB na
rua. “Em seguida, procurei o partido para fazer a
filiação". Nilson acredita que não foi eleito pelo voto
de protesto. "Votaram em mim porque trato bem as
pessoas e não tenho medo de lutar por aquilo que
acredito”.
O presidente da Cooperativa de Materiais
Recicláveis de Assis e Região (Coocassis), André
Lemes, disse que os cooperados votaram em peso no
colega. "Ele é trabalhador, pode ajudar a cidade".
Sua eleição repercutiu nas redes sociais. "Muitos
julgam pelas roupas, mas o que importa é o caráter",
postou a auxiliar de enfermagem Maria Barbosa.
"Muita gente tem faculdade e dinheiro, mas não tem
um pingo de respeito com o próximo. Os projetos
(dele) são ótimos", escreveu Valdemir Candido. "Ele
já conseguiu nos surpreender por desbancar uns
letrados que estavam só mamando nas tetas do
município", postou Marcos Leal, também morador da
cidade.
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Ao retornar aos Estados Unidos, Tony passou a ministrar palestras sobre suas experiências como piloto de
guerra e também na prisão. Certo dia, num restaurante, foi abordado por um homem.
- Você é o Tony Debry, o piloto que teve o seu avião abatido pelo inimigo?
- Sim. Como sabe?
- Eu fazia a manutenção do seu paraquedas. Parece que fiz um bom trabalho!
Tony, muito surpreso, disse:
- Claro que fez; caso contrário, eu não estaria conversando com você!
Mais tarde, o ex-piloto, já na sua casa, tentou dormir, mas não conseguiu pegar no sono. Ficou pensando
que cruzou com aquele homem várias vezes, mas nunca lhe disse ao menos bom dia. Porém, durante a insônia,
conseguiu avaliar o seu caráter e chegou a conclusão que era um piloto arrogante, egoísta e egocêntrico.
Refletiu também sobre a conduta daquele humilde homem, que cuidou do seu equipamento e nunca
reconheceu a importância do trabalho daquele funcionário de baixo escalão.
Agora, Tony sempre inicia as palestras perguntando a plateia quem dobrou seu paraquedas hoje.

PARA REFLETIR
Diariamente, os indivíduos enfretam desafios
e acabam se perdendo neles. Não enxergam o que
é verdadeiramente importante e não conseguem
reconhecer o valor das pessoas que estão ao seu
lado.
Então, deixamos de saudar, de agradecer, de
felicitar ou simplesmente dizer algo amável para
esta pessoa.
Portanto, todos precisam de paraquedas: físico,

REVISTA COOPERCICA

emocional, mental e espiritual.
A partir de agora, procure perceber quem dobrou
o seu paraquedas hoje.
Basta um telefonema, um sorriso, um
agradecimento, um elogio, um gesto de carinho...
Afinal, somos todos irmãos!
Não se esqueça:
Voar é preciso. Amizade é necessária. E o amor é
obrigatório!
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Culinária
FIC HA 1 72

Picadinho na Cerveja

Lombo na Cerveja

Ingredientes

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos
4 colheres (sopa) de óleo
2 dentes de alho picados
3 colheres (sopa) de molho de tomate
1 lata de cerveja clara
1 xícara (chá) de caldo de legumes fervente
2 chuchus descascados e cortados em pedaços grandes
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto

1 peça de lombo suíno
2 dentes de alho
1 lata de cerveja clara
1 xícara (chá) de suco de laranja
1 cebola
4 cravos-da-índia
2 folhas de louro
4 colheres (sopa) de manteiga
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Na panela de pressão, aqueça o óleo e frite a carne com o
alho até dourar. Junte o molho de tomate e refogue por mais 2
minutos. Despeje a cerveja, o caldo de legumes e tempere com
sal e a pimenta. Tampe a panela e cozinhe em fogo brando por
25 minutos, após o início da pressão. Desligue o fogo, deixe sair
a pressão e verifique se a carne está macia. Junte o chuchu e
cozinhe sem pressão durante 5 minutos.

Arroz com Cerveja Preta
Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz
1 cebola
1 colher (sopa) de manteiga
2 latas de cerveja escura
sal a gosto
salsinha a gosto

Modo de preparo
Numa tigela coloque o lombo e tempere com sal, pimenta
e dentes de alho. Acrescente o suco de laranja, a cerveja, os
louros e uma cebola com os cravos espetados. Cubra e leve à
geladeira para marinar por 12 horas.
Na hora de assar, retire o lombo do tempero e espalhe manteiga
sobre ele. Em seguida, transfira a carne e o molho para uma
forma alta. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 1
hora. Retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos ou
até dourar.
Depois de assado, corte o lombo em fatias e reserve. Transfira a
cebola e o molho que se formou na assadeira para uma panela
e ferva por 5 minutos para reduzir o volume. Descarte os cravos
e pique a cebola. Bata tudo no liquidificador e coe em uma
peneira. Acerte o sal e sirva esse molho com a carne.

Modo de preparo
Deixe a cerveja na temperatura ambiente. Lave o arroz em
água corrente e espere todo o excesso de água escorrer. Corte
a cebola em cubinhos e aqueça a manteiga. Junte a cebola e
refogue-a até ficar transparente. Adicione o arroz e frite até
começar a pegar no fundo da panela. Junte a cerveja, mexa
e tempere com sal. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe até
o arroz ficar macio. Se necessário, acrescente água fervente.
Retire do fogo e sirva polvilhado com salsinha.

Imagem ilustrativa.

REVISTA COOPERCICA

19

