49 anos da Coopercica:
somos o Cooperativismo!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM ABRIL:

Nosso negócio é transformar vidas. Oferecemos
uma nova oportunidade de empreender, para quem
acredita num mundo mais justo, feliz, equilibrado e
com melhores oportunidades para todos.

05 . CAMPANHA

Venha descobrir com a gente! Torne-se um
Cooperado e compartilhe as vantagens!

Drogarias Coopercica vão aferir a pressão.

06 . ASSEMBLEIA
Eleito Conselho de Administração.

07 . ANIVERSÁRIO
Presidente e Colaboradores comentam
a importância dos 49 anos da Coopercica.

10 . OFERTAS
Confira as promoções de Aniversário.

Lojas Coopercica

13 . FAZENDO A FEIRA

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

Catalonha é o destaque deste mês.

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

14 . NUTRIÇÃO

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

Café, o queridinho dos consumidores!

15 . PROMOÇÕES
Sorteios de kit churrasco e cestas de frutas.

17 . REFLEXÃO

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

A felicidade é uma curva em U.
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13

Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Loja 3 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Loja 4 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Novo
Loja 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
horário!
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Horário ampliado aos domingos nas Lojas 1, 4 e 5!

Expediente
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SAÚDE

VOCÊ TEM PRESSÃO ALTA?
Hipertensão ou pressão alta ocorre quando a pressão arterial for igual ou
maior que 14 por 9. Ataca os vasos, coração, rins e cérebro, atingindo 1 em cada 4
adultos (homens e mulheres). É uma doença silenciosa, geralmente assintomática,
responsável por 40% dos infartos, 80% dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC)
ou “derrames” e 25% dos casos de insuficiência renal terminal.
A pressão alta pode ser prevenida, através de mudanças comportamentais, como abandonar o cigarro, reduzir
o consumo de álcool, adotar alimentação saudável (mais frutas, verduras e legumes), controlar o peso, praticar
atividades físicas (3 vezes por semana), realizar check-up e evitar o estresse. É fundamental aferir a pressão pelo
menos uma vez por ano.

SINTOMAS
Foi criada uma sigla para facilitar a identificação dos sintomas, a SAMU.
S de sorriso: durante um AVC, é comum não conseguir sorrir com os dois lados da boca.
A de abraço: outro sinal é a dificuldade para abraçar alguém. Se for difícil erguer um braço, cuidado!
MU de música: a dificuldade para cantar ou falar é outro indício.
• Outros sintomas: dores súbitas de cabeça, dor no peito, náusea, enjoo, vômito, falta de ar, cansaço, entre
outros.
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ASSEMBLEIA

COOPERADOS APROVARAM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO PARA 2018
A Coopercica realizou no dia 10 de março passado,
a Assembleia Geral Ordinária que aprovou as contas e
o orçamento para este ano, além de eleger o Conselho
de Administração que atuará nos próximos 4 anos:
Orlando Bueno Marciano (Presidente do Conselho de
Administração), Beatriz de Melo Palacine Carvalho
(Conselheira Administrativa) e José Apparecido Longo
(Conselheiro Operacional).
Orlando apresentou aos Cooperados a Sra. Ana Luiza Borges Gomes, que
comandou o setor de Recursos Humanos (RH) durante longo tempo nesta
cooperativa, e foi aclamada na Assembleia como Diretora Executiva da
Coopercica.
Também foi eleito o Conselho Fiscal para o exercício de 2018, formado
por Andressa de Moraes, Anemeris Evangelista Assan e Edison Soares da Cruz
(Efetivos) e Antonio Ramos Maziero, Dalton Peres e José Carlos Contezza
(Suplentes).

José Apparecido, Beatriz, Ana Luiza e Orlando
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PRESIDENTE PARTICIPOU DESDE A FUNDAÇÃO DA COOPERATIVA
Em 14 de abril de 1969, foi fundada a Cooperativa de Consumo Coopercica por
funcionários da extinta CICA, com o objetivo de aquisição de gêneros de primeira
necessidade, de qualidade e em quantidades que proporcionassem melhores
preços e condições de pagamento. O atual presidente, Orlando Bueno Marciano,
acompanhou todo esse processo, pois já trabalhava na CICA.

Conselho de Administração

Orlando acompanhou de perto a história da
Coopercica, que começou em uma área de 250
m², cedida pela CICA, com apenas um caixa e cinco
funcionários. Mais do que isso: há 28 anos no comando
desta cooperativa, Orlando é responsável pela história
de sucesso, junto com os seus colaboradores.
A Coopercica é uma das maiores cooperativas de
consumo do interior do Estado de São Paulo e uma
das pioneiras desse segmento no Brasil.
Apesar do sucesso da Coopercica, Orlando
comentou que não foi fácil abrir seis lojas e muito
menos mantê-las modernas, bem equipadas, com
preço competitivo e qualidade para enfrentar
a concorrência. Inclusive, Jundiaí e região vem
recebendo redes até de outros estados.
“As grandes cooperativas que existem hoje
surgiram com o apoio de grandes empresas”.
Orlando lembrou que a CICA ajudou a fundar a
nossa cooperativa, assim como a Rodhia incentivou a
criação da Coop, no ABC, hoje a maior do segmento de
consumo no Brasil.
“Entretanto, há alguns anos, a Coopercica vem
lutando para recuperar alguns incentivos fiscais

Conselho Fiscal
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retirados pelo governo, o que nos estimula a ter
mais eficiência nesses momentos de crise", afirmou
o presidente Orlando, que está lançando seu livro
“O que vi, aprendi e recomendo para vida”, onde
revela detalhes sobre a Cica e a Coopercica, histórias
que se misturam com a sua vida e ensinamentos que
aprendeu nessa sua jornada bem-sucedida.
Para o presidente, o diferencial da Coopercica
é a fidelização dos seus Cooperados, “que confiam
na nossa qualidade”. Orlando ressaltou que muitas
famílias que compram nas lojas são fiéis a esta
cooperativa e os netos – que fazem parte da terceira
geração – já estão adquirindo produtos nas lojas
porque acreditam na qualidade e na transparência
da empresa. “Por isso mesmo, adotamos o slogan:
Coopercica tem a qualidade que a sua família merece”.
Orlando também destacou que a empresa investe
em seus colaboradores, através de treinamento e
qualificação, para oferecer o que tem de melhor em
consumo em Jundiaí e região.
Para finalizar, Orlando frisou que a Coopercica
nesses 49 anos de existência vem se reinventando,
para garantir posição nesse segmento altamente
competitivo. Umas das estratégias, seguindo a
tendência de gestão empresarial moderna, foi a criação
de um Conselho de Administração e uma Diretoria
Executiva para comandar a Coopercica. A proposta
foi aprovada em Assembleia, no mês passado, pelos
Cooperados, que elegeram Orlando como presidente
desse Conselho Administrativo.
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49 ANOS DE UNIÃO, COOPERAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES!

LOJA 03 - FRANCISCO GARCIA FERNANDES DE LIMA
ADMISSÃO: 05/08/1996 - SETOR: DEPÓSITO

“Trabalhar na Coopercica representa confiança, responsabilidade
e credibilidade. Trabalho nessa empresa maravilhosa há 21 anos. Sou
muito grato a Coopercica por proporcionar o meu primeiro emprego
e realizar o primeiro sonho da minha vida. Tenho muito orgulho de
trabalhar aqui”.

A Coopercica está completando 49 anos de fundação no dia 14 de abril. Quase
meio século se passou, muitas mudanças aconteceram.
Esta cooperativa cresceu muito: hoje são seis modernas lojas em Jundiaí e em Campo Limpo Paulista. A
tecnologia também avançou e tem ajudado na expansão do negócio. Porém, o que não mudou foram os princípios
cooperativistas seguidos pela Coopercica, que acredita num mundo mais justo, feliz, equilibrado e com melhores
oportunidades para todos.
Fiel aos ideais do Cooperativismo, a Coopercica valoriza demais os seus quase mil colaboradores, oferecendo
oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Acompanhe abaixo os depoimentos de alguns deles, que
fazem parte da história de sucesso desta cooperativa.

LOJA 01 - JOÃO FRANCISCO RODRIGUES
ADMISSÃO: 06/06/1977 - SETOR: COMPRAS

“Estou na Coopercica desde 1977. Fui admitido na
função de repositor de loja, recepcionado por uma equipe
de funcionários exemplares e sinto muito orgulho em
expressar a minha satisfação. Participei da inauguração da
segunda loja, aqui arrumei um casamento, formei minha
família e sou privilegiado de fazer parte dessa linda história.
Uma das qualidades da Coopercica é a humanização,
que é inquestionável, e a satisfação dos funcionários, motivos da evolução desta empresa. Além, é claro, do
profissionalismo de todos que se empenham para manter esta tradição.
O tempo passou rápido. Hoje, com 40 anos de empresa, não sou mais repositor, são muitas histórias. Hoje
sou Gerente de Compras. Gosto muito de minha função. Ganhei amigos muito importantes em minha vida. Aqui
aprendi a andar e a voar dentro de meus limites”.

LOJA 04 - JOHN HENRIQUE COSTA ROCHA

ADMISSÃO: 03/05/2005 - SETOR: DEPÓSITO

“Tenho orgulho em poder descrever com poucas palavras
o quanto a Coopercica contribuiu para o meu crescimento
profissional. Hoje, posso dizer que conquistei meu espaço
através do meu esforço, atitude e força de vontade e que a
Coopercica me deu a oportunidade de crescer e conhecer o meu
potencial. Quase 13 anos de empresa me faz sentir realizado
com todas as oportunidades e promoções que recebi. Com toda
esta trajetória, pude analisar o quanto a empresa valoriza o
desempenho e a dedicação de cada funcionário. É um enorme
prazer fazer parte desta empresa”.

LOJA 05 - SUELY OLIVEIRA DA SILVA
ADMISSÃO: 02/12/2008 - SETOR: AÇOUGUE

“A Coopercica representa meu crescimento profissional e pessoal.
Sou muito grata à Coopercica pela oportunidade e confiança. Todos
os dias, agradeço a Deus por fazer parte dessa empresa, onde pude
realizar sonhos e ainda pretendo realizar outros”.

LOJA 02 - GESSYLENE DA SILVA

ADMISSÃO: 09/11/2000 - SETOR: CAIXA/FISCAIS

LOJA 06 - PATRÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES

“Para mim, trabalhar na Coopercica é uma benção! Foi uma porta
de trabalho aberta há quase 18 anos. Tenho sido grata por cada dia de
trabalho. Nós, funcionários, somos a empresa. Se a empresa é boa, é
porque somos bons funcionários. A Coopercica é uma empresa excelente
para trabalhar”.
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ADMISSÃO: 21/12/2012 - SETOR: FRENTE DE LOJA/OPERADORA DE CAIXA

“Trabalhar na Coopercica foi para mim a realização de carteira
assinada. Depois de 5 anos sem registro, vi na Coopercica a
segurança em estar fixa num só lugar e poder proporcionar a
mim e aos meus filhos um conforto. Obrigada pela oportunidade
de estar há 6 anos nessa família chamada Coopercica”

REVISTA COOPERCICA
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RETROSPECTIVA

ARTIGO

Fazendo a Feira

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CATALONHA

• Por Giancarla Giovanelli de Camargo
Vivemos um momento histórico em relação à Educação Infantil no Brasil, já que a
Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, estabeleceu que as crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação
básica a partir dos 4 anos de idade. Para atender a essa obrigatoriedade, as redes
municipais e estaduais de ensino tiveram até o ano de 2016 para se adequar à nova
legislação.
Essa obrigatoriedade da Educação Infantil já
era esperada, pois a promulgação da LDB em 1996
colocou a Educação Infantil como a primeira etapa da
Educação Básica. Em 2009, a emenda Constitucional
nº 59, de 11/11/2009, prevê a obrigatoriedade
do ensino dos 4 aos 17 anos e a ampliação da
abrangência dos programas suplementares para
todas as etapas da educação básica.
O Plano Nacional de Educação 2011-2020,
aprovado pelo Congresso Nacional, já tratava a
questão da universalização da educação infantil
como meta: “Universalizar até 2016 o atendimento
escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar até
2020 a oferta de educação infantil de forma a
atender a 50% da população de até 3 anos”.

Tais ações do governo federal demonstram a
crescente valorização, pelo menos em termos da
legislação, dessa etapa tão importante da vida
da criança. Isso tudo vem ao encontro do que
concebemos em relação à criança, no sentido de que
ela já está em um processo dinâmico e complexo
de apropriação da experiência humana criada e
acumulada ao longo da história da sociedade.
É importante destacar a responsabilidade dos
pais e responsáveis quanto a essa obrigatoriedade,
já que existe a frequência mínima às aulas e o não
cumprimento desta frequência tem implicações
legais.
Ainda há muitas faltas, o que demonstra, de
certa forma, que parte da sociedade não percebeu a
importância desta etapa da escolarização. É comum
o pensamento que “só” brincam ou que não há
uma aprendizagem formal. Ao contrário, pesquisas
apontam que a primeira infância é um período
fundamental na vida das crianças. É nesta fase que
elas adquirem capacidades fundamentais para o
desenvolvimento de habilidades que irão impactar
na sua vida futura. Por isso, valorizar a Educação
Infantil é valorizar o futuro das nossas crianças.
Acreditamos que a obrigatoriedade implicará
no aumento de vagas e em maior investimento na
Educação Infantil por parte dos governos. Também
aos poucos a sociedade irá perceber e valorizar
esta etapa, fazendo com que as nossas crianças
compareçam às aulas de forma efetiva e regular.
Prézinho? Escolinha? Não! Educação Infantil e de
qualidade!

A catalonha ou catalonia é uma das
mais nutritivas verduras por apresentar
quantidades consideráveis de cálcio,
ferro, fósforo e fibras, além das
vitaminas A, C e do complexo B.
De cor verde bem escura, se parece com o
almeirão, apesar de ter talos mais grossos e definidos.
Também tem um sabor amargo. Assim como as
folhas, os talos podem ser consumidos porque têm
muitas vitaminas e sais minerais; só que precisam ser
cozidos. Já as folhas, podem ser servidas cruas em
saladas acompanhadas de tomatinhos cerejas.
Se preferir, pode refogar a verdura em azeite e
alho. A catalonha refogada combina com angu.
As folhas podem ficar na geladeira até quatro dias.
Depois disso, elas começam a murchar e amarelar.
Confira os nutrientes da catalonha (100 gramas),
segundo a Tabela Brasileira de Composição de
Alimentos (Taco/Unicamp).

Abril

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.

Legumes

Verduras

Frutas

Abóbora
Abobrinha
Berinjela
Beterraba
Cará
Chuchu
Gengibre
Inhame
Nabo
Pepino
Tomate

Alface
Alho-poró
Almeirão
Catalonha
Escarola
Repolho

Abacate
Ameixa
Banana-maçã
Caqui
Jaca
Kiwi
Maçã
Mamão
Pera
Tangerina
Uvas

Energia: 63 cal
Proteínas: 2 g
Fibras: 3,7 g
Cálcio: 63 mg
Magnésio: 16 mg
Potássio: 452 mg

• Giancarla é diretora de Escola e integrante
do Comitê ampliado do Programa São Paulo pela
Primeiríssima Infância em Itatiba.
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NUTRIÇÃO

PROMOÇÕES

O QUERIDINHO DOS CONSUMIDORES!

PARTICIPE DAS SENSACIONAIS PROMOÇÕES DE ANIVERSÁRIO!
Para comemorar os 49 anos de fundação, estão programadas incríveis promoções
até o dia 30 de abril.

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).
Tomar café de forma moderada – 3 a 4 xícaras de 50
ml por dia – faz bem à saúde.
A cafeína, encontrada em grande quantidade, ajuda
a melhorar a concentração (consequentemente, o
desempenho escolar e a produtividade no trabalho),
a disposição (tira aquela sonolência matinal e que
reaparece depois do almoço) e até influencia de forma
positiva na prática de atividades físicas porque reduz a
sensação de fadiga.
Uma xícara de café apresenta uma quantidade de
cafeína superior às quantidades encontradas no chá
preto, chá verde, chocolate amargo e bebidas energéticas.
O café também possui niacina, uma vitamina do
complexo B que auxilia no bom funcionamento do
sistema nervoso central.
Por ser uma bebida estimulante, não se pode
exagerar na quantidade, principalmente à noite porque
pode afastar o sono. A primeira xícara deve ser tomada

na primeira hora após o despertar e as demais, com
intervalos mínimos de duas horas. Cada pessoa deve
buscar a sua dose diária ideal.
O café em pó (torrado e moído) ainda é o mais vendido,
mas as cápsulas estão ganhando espaço no mercado e se
tornando as queridinhas do consumo.

1. Especial de Aniversário: Grand Resort Serra Negra
Serão premiados seis Cooperados (um por loja), com hospedagem num final
de semana no GRAND RESORT SERRA NEGRA, com direito a um acompanhante e
pensão completa. Para participar, nas compras acima de R$ 100,00, o Cooperado
deve depositar o cupom fiscal nas urnas das seis lojas. O sorteio será realizado no
dia 01 de maio, às 10 horas. Confira o regulamento!
2. Kit churrasco
Aos sábados (07, 14, 21 e 28 de abril), serão realizados os sorteios de kit churrasco, um total de 24 (sendo 4
contemplados por loja) até o final da promoção. Para participar, nas compras acima de R$ 60,00, os Cooperados
recebem um cupom fiscal para ser depositado nas urnas. Confira o regulamento!

DICAS
Para garantir a qualidade do seu pó de café, depois
de aberta a embalagem, deve ser armazenado em um
pote exclusivo com tampa. Guardar na geladeira é o mais
indicado, pois evita a oxidação do produto.
A água usada para o preparo deve ser sempre filtrada
ou mineral. E, antes que ela ferva, desligue o fogo. A
perda de oxigênio durante o processo de fervura altera
a acidez do café.

3. Cestas de frutas Demarchi
Nas compras acima de R$ 60,00, os Cooperados podem concorrer a cestas de frutas Demarchi, nos
dias 07, 14, 21 e 28 de abril. Para participar, não se esqueça de destacar o cupom fiscal e depositá-lo
na urna desta promoção, instalada nas seis lojas. Serão premiados 24 Cooperados, sendo 4 por loja.
Confira o regulamento!

EVENTOS

COMPOSIÇÃO DO CAFÉ
Os valores nutricionais da tabela abaixo correspondem a
uma xícara de café (50 ml).

CAFÉ DA MANHÃ EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
As seis lojas Coopercica prepararam um delicioso café da manhã em 08 de março,
para comemorar o Dia da Mulher.

LOJA 1

• Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Café.
• 14 de abril: Dia Mundial do Café.

LOJA 2

LOJA 4

LOJA 3

LOJA 6
LOJA 5
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STORYTELLING

REFLEXÃO

MACARRÃO INSTANTÂNEO AJUDOU A ALIMENTAR OS JAPONESES
Momofuku Ando ajudou os japoneses a mudar a forma de se alimentar, ao inventar,
em pleno pós-guerra, uma sopa instantânea de frango e macarrão, preparada apenas
com a adição de água quente.
"Eu estava caminhando, quando vi uma fila de
pessoas famintas que esperavam a sua vez para
conseguir uma tigela de lamen, tradicional sopa
japonesa”, escreveu o empresário Ando em sua
autobiografia intitulada "A História da Invenção do
Lamen Instantâneo".

audiovisuais e até casas pré-fabricadas. Nada deu
certo.
Mas a sorte surgiu na sua vida em 1950, ocasião
em que o Japão estava se reerguendo após a
devastação da 2ª. Guerra Mundial.
O país começava a se modernizar e o poder
aquisitivo da população estava aumentando. Foi
nesse cenário que o empreendedor criou o macarrão
instantâneo.
Em 1970, começou a exportar para os Estados
Unidos. Um ano depois, criou o "Cup Noodles", uma
versão parecida com seu produto original, mas com
um diferencial: a sopa poderia ser preparada no
mesmo recipiente. Essa mudança no produto fez a
sua pequena empresa, a Nissin Foods, nascida em
Osaka, se transformar em uma multinacional. Mais
uma vez, a praticidade popularizou o produto.
Ando ainda conseguiu levar sua invenção para
o espaço, através do ônibus espacial Discovery,
lançado em julho de 2005. “O astronauta japonês
Soichi Noguchi realizou o meu sonho de levar os
noodles ao espaço", disse o empresário.
Ando morreu em 2007, aos 96 anos, e ainda
hoje é lembrado como um dos grandes inventores
e empresários do século 20. No Japão, foram
construídos dois museus em homenagem ao produto.

A FELICIDADE É UMA CURVA EM U
Depois dos 40 sobram preocupações, trabalho, contas, estresse...
As noitadas foram substituídas pelos happy hours, almoços; depois, vieram os churrascos aos domingos. E o
assunto mais comentado é o passado!
Quando falam do presente, só reclamam: falta tempo, filhos emburrados, contas se multiplicando; rugas,
flacidez e dietas sem resultados (mulheres); cabelos escasseando, barriga crescendo e aventuras não realizadas
(homens).
Nessa faixa etária, ambos os sexos têm consciência que não são velhos. Mas sabem também que a melhor
idade já passou. O corpo é um retrato do início da decadência e começa a dar os seus sinais. O metabolismo
mudou: engordar ficou fácil, basta olhar para a comida. A visão já não é mais a mesma e o óculos deixou de ser
acessório para se tornar essencial. Nem o estômago e o intestino funcionam do mesmo jeito. A impaciência,
sobretudo com bobagens, começou a se manifestar.
Os quarentões são os mais infelizes, segundo uma pesquisa. Aos vinte e poucos anos, o mundo inteiro se abre
diante de nós, cheio de possibilidades, e tudo parece uma questão de escolha. Aos quarenta e poucos, as janelas
parecem se fechar. A vida está ficando menos interessante. Está faltando vibração, humor e otimismo para encarar
essa nova fase.
Tudo parece desenhado e determinado rumo a um futuro não escolhido. Mas aí é que surge a boa notícia: a
felicidade é uma curva em U, revelou essa mesma pesquisa. Assim como houve um pico aos vinte, há outro aos
cinquenta (alguns estudos falam em sessenta).
Se antes a liberdade vinha das infinitas possibilidades. Agora, a liberdade vem de uma infinita tranquilidade:
não há mais o que provar a ninguém. Fiz o que poderia fazer para criar os filhos ou optei em não ter. Fui o que foi
possível ser (companheiro, funcionário, filho, amigo...). Não tem volta e tudo bem. Sem mimimis.
Consolo os amigos quarentões. São uns dez anos estranhos, mas, depois, vem a trégua. Aos cinquenta, talvez
até com um sorriso virá a constatação tranquila: apesar dos meus desacertos, sobrevivemos. Nem tudo era tão
importante quanto parecia – e quase tudo o que era importante parecia bobagem.
Ainda há um bocado de vida para ser vivida. E tudo ficou muito mais fácil porque me libertei de medos,
preconceitos e preocupações que só me deixavam deprimido, paralisado. Agora, estou no topo da curva em U.
Um brinde à nova vida !!!!

A escassez de comida pós-guerra motivou Ando
a criar uma sopa com macarrão, de sabor acentuado,
barata e de fácil preparo, em 1958, que se popularizou
e foi incorporada à culinária japonesa.
A sopa com macarrão ficou conhecida como
"lamen mágico" e, mais tarde, no Brasil, como
“miojo”. A intenção de Ando foi criar um macarrão
seco, que pudesse ser embalado e reidratado em 3
minutos com água quente. E, meio século depois, sua
invenção continua sendo vendida pelo mundo.

Fracassos, antes do sucesso
O macarrão instantâneo fez Ando se tornar
famoso e milionário aos 48 anos. Antes disso, sua
vida foi marcada por fracassos comerciais.
Nascido em Taiwan, se naturalizou japonês.
Seus pais morreram quando ainda era criança e foi
criado pelos avós. Ando tentou vender sal, projetores
16

Museu do Cup Noodles na cidade de Yokohama, no Japão.
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Caffè Matinal Tropical

Bolo de Café

Ingredientes

Ingredientes
Massa

2 colheres (sopa) de leite de coco
2 colheres (sopa) de suco de abacaxi concentrado
1 cápsula de NESCAFÉ® Dolce Gusto Caffè Matinal
3 folhas de hortelã
3 cubos de gelo

Modo de preparo
Em um copo, coloque o leite de coco e o suco concentrado
de abacaxi. Prepare a cápsula de Caffè Matinal, coloque o
gelo e decore com as folhas de hortelã. Sirva a seguir.
Receita Nestlé

Mousse de Café

3 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de chocolate em pó
2 xícaras (chá) de café forte pronto
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) bem cheia de fermento em pó
4 ovos - separadas gemas e claras

Cobertura
1 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de margarina
6 colheres (sopa) de café pronto
4 colheres (sopa) de chocolate em pó

Modo de preparo

Ingredientes
1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)
1/2 xícara (chá) de Leite Líquido NINHO Forti + Integral
2 colheres (sopa) de NESCAFÉ® Tradição
1 Leite Moça® (lata ou caixinha)
3 claras
3 colheres (sopa) de açúcar
raspas de Chocolate NESTLÉ Classic® Meio Amargo para
decorar

Modo de preparo
Em um recipiente, junte à gelatina 6 colheres (sopa) de
água e leve ao fogo em banho-maria até dissolver. Em um
liquidificador, bata o Leite Ninho, o Nescafé, o Leite Moça e
a gelatina dissolvida até ficar homogêneo. Reserve. Em uma
panela média, misture bem as claras e o açúcar e leve ao
fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca de
3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes
a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.
Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume.
Incorpore delicadamente ao creme reservado, distribua em
taças de sobremesa e leve à geladeira. Sirva com as raspas
de Chocolate Nestlé Classic.

Bata as gemas e o açúcar até ficar um creme claro. Adicione
o chocolate em pó e o café, acrescente a farinha de trigo
e bata bem. Por último, acrescente o fermento em pó, as
claras em neve e misture delicadamente. Leve para assar
em forno preaquecido, em uma forma untada e enfarinhada,
por trinta a quarenta minutos ou até que o palito saia limpo.

Cobertura
Em uma panela coloque todos os ingredientes. Leve ao fogo
e mexa sem parar, até ficar cremoso. Despeje o creme ainda
quente em cima do bolo já assado.

Catalonha Napolitana
Ingredientes
1 maço catalonha picada
3 colheres (sopa) de azeite
4 dentes de alho espremidos
2 colheres (sopa) de bacon em lâminas
2 tomates bem maduros cortados em cubos e sem sementes
6 azeitonas pretas
1 xícara (chá) de vinho tinto
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Receita Nestlé

Lave bem a catalonha e corte-as em tiras. Reserve. Em uma
panela coloque o azeite, frite o alho e o bacon. Em seguida
coloque os tomates e a catalonha, mexa e tampe a panela
por 3 a 4 minutos para soltar um pouco de água. Coloque o
sal, o vinho e cozinhe por mais alguns minutos. Adicione a
pimenta-do-reino e as azeitonas. Sirva com polenta ou com
pão italiano.

Imagem ilustrativa.

