Cabide não sente frio!
Está começando mais uma Campanha de Inverno.
Se você não vai usar, está na hora de doar. Cabide
não sente frio!
Até o dia 30 de maio, as seis lojas Coopercica estarão
recebendo agasalhos infantis, femininos, masculinos
e cobertores, em bom estado.
As doações serão encaminhadas ao Fundo Social
de Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo
Paulista. A Coopercica conta, mais uma vez, com a
solidariedade dos seus cooperados.
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Conheça o café da manhã dos
brasileiros.
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A felicidade gera resultados.

Lojas Coopercica

2

COOPERCICA

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
Dengue: transmissão e sintomas
É uma doença transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno que se multiplica
em depósitos de água parada nos quintais e dentro das casas. Combater os focos desse mosquito é a
única maneira de prevenir sua transmissão.
Depois da picada, os sintomas se manifestam normalmente do 3º ao 15º dia. Esse período é chamado de
incubação. O tempo médio de duração da doença é de 5 a 6 dias. É só depois desse período que os sintomas
aparecem.
• Febre alta;
• Dor de cabeça;
• Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento
deles;
• Perda do paladar e apetite;
• Náuseas e vômitos;
• Tonturas;
• Extremo cansaço;
• Manchas e erupções na pele semelhantes
ao sarampo, principalmente no tórax e membros
superiores;
• Moleza e dor no corpo;
• Dores nos ossos e articulações.

Dengue Hemorrágica
Os sintomas são parecidos com a dengue comum.
Na dengue hemorrágica, o quadro clínico
se agrava rapidamente, apresentando sinais de
insuficiência circulatória e choque, podendo levar
o indivíduo ao óbito. Por isso, se você apresentar
esses sintomas, procure uma unidade de saúde.

** Sob suspeita, jamais recorra a automedicação porque não se pode usar antitérmicos que contenham ácido acetilsalecílico
(AAS, Aspirina, Melhoral) nem antiinflamatórios (Voltaren, diclofenaco de sódio, Scaflan), pois interferem no processo de
coagulação do sangue.

Dicas para eliminar criadouros
 Guardar pneus em locais secos e cobertos;
 Manter o lixo tampado;
 Tampar a caixa d´água e os ralos;
 Limpar os terrenos;
 Não usar pratos nos vasos de plantas.
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Exposição

Ecoplaneta

Obras de Picasso podem ser vistas em SP

Coopercica realiza coleta seletiva

Até o dia 8 de junho, a exposição “Picasso e a Modernidade Espanhola”,
pode ser visitada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São
Paulo, de quarta a segunda, das 9h às 21h. A entrada é gratuita.

As seis lojas Coopercica realizam coleta seletiva de material reciclável, como plástico,
metal, papel, vidro e óleo de cozinha. Também recebem sucata eletrônica e medicamentos descartados junto com o lixo comum ou no vaso sanitário, podem contaminar a água e o solo.
Confira a seguir o que pode e o que não pode ser reciclado.

Na mostra, cerca de 90 obras de Pablo Picasso e de artistas
consagrados do modernismo espanhol, como Salvador Dali e Joan Miró,
vindas do Museu Reina Sofía, de Madri.
Entre os destaques das obras de Picasso, O Pintor e a Modelo (1963)
e Cabeça de Mulher (1910), além de desenhos e gravuras. Uma instalação
e uma projeção em vídeo explicam o processo de criação do seu quadro
mais famoso, Guernica (1937), junto a fotografias sobre a Guerra Civil
Espanhola.
O CCBB fica na R. Álvares Penteado, 112 – centro (Metrô Sé ou São
Bento). Mais informações, pelo telefone (11) 3113-3651.

Embalagem metalizada: de bolachas, salgadinhos, balas e chocolates, por exemplo, devem
ser descartadas como plástico.
Isopor: muita gente não sabe que é um tipo de plástico e pode ser reciclado. Estima-se que o
isopor leve cerca de 150 anos para ser totalmente degradado.
Óleo de cozinha: pode contaminar milhões de litros de água. Além disso, a gordura pode se
solidificar e entupir o sistema de esgoto.
Lâmpada fluorescente: o vapor do mercúrio do seu interior é tóxico e contamina o ar
quando o vidro se rompe. Quando for descartar, não se esqueça de colocar uma proteção (plástico ou
em caixa de papelão) para evitar que se quebre, uma vez que o vidro usado na lâmpada é muito fino.

Língua Nossa

Chapas de raio x: o material leva prata em sua composição e o maior problema é o processo
de recuperação do metal que pode gerar resíduos tóxicos.

Não é o que parece!

Cartuchos e toners: contêm materiais pesados, ou seja, são altamente poluentes, tanto
para a natureza como para o homem, e não devem ser encaminhados para a reciclagem comum, a
fim de se evitar o manuseio incorreto. A maioria dos fabricantes contam com programas de reciclagem.
Procure pelos pontos de coleta nos sites dessas empresas na Internet.

Existem muitas expressões populares que costumamos repetir com frequência, só que de forma errada.
HOJE É DOMINGO, PÉ DE CACHIMBO.
Esta frase fez com que muita gente imaginasse como seria um pé de cachimbo.
O correto é: Hoje é domingo, pede cachimbo.
ESSE MENINO NÃO PÁRA QUIETO, PARECE QUE TEM O BICHO CARPINTEIRO.
Afinal, o que seria um bicho carpinteiro?
O correto é: Esse menino não pára quieto, parece que tem bicho no corpo inteiro.

Espuma e borracha: não são recicláveis, portanto devem ser colocados junto com o lixo
comum. No caso dos pneus, podem ser entregues em lojas que comercializam o produto para que
seja dada a destinação correta ao resíduo, evitando, assim, o descarte em locais impróprios, como
terrenos baldios.
Sucata eletrônica: resultado de uma parceria entre a Coopercica e a Reciclo Eletrônicos,
as lojas Coopercica recebem computadores, telefones (comuns e celulares), impressoras e TVs (fora
de uso). Essa sucata eletrônica não pode ser descartada no lixo orgânico porque é nociva ao meio
ambiente e pode contaminar o solo, a água e até o ar por causa dos seus metais pesados. Mais
informações, no site www.recicloeletronicos.com.br ou pelo telefone 4581-1602.

BATATINHA QUANDO NASCE, ESPARRAMA PELO CHÃO.
Se a batata é uma raiz, ou seja, nasce enterrada, como ela se esparrama pelo chão?
O correto é: Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão.
COR DE BURRO QUANDO FOGE.
Burro muda de cor quando foge?
O correto é: Corro de burro quando foge.
QUEM NÃO TEM CÃO, CAÇA COM GATO.
Se não tem cão para ajudar na caça, serve o gato. Tudo bem que o gato só faz o que
quer, mas vai que o bichano está bem humorado...
O correto é: Quem não tem cão, caça como gato.
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Aniversário

Promoções
“Especial de Aniversário:
Sonhos de Viagem”
Para celebrar seus 46 anos, a Coopercica irá premiar seis cooperados (um por loja) com
sensacionais viagens.

46 anos de profissionalismo e sucesso!

Os sorteados das lojas 1 (Jd. Cica) e 2 ( Pq. Eloy Chaves) se hospedarão no Hotel Sheraton da
Bahia, em Salvador. Já os contemplados das lojas 3 (V. Rio Branco) e 6 (Caxambu) vão viajar para
Porto de Galinhas (PE) e ficarão no Hotel Marupiara. Os cooperados das lojas 4 (Jd. São Vicente) e 5
(Campo Limpo Paulista) irão conhecer Gramado e o hotel escolhido foi o Wish Serrano.
Quem for sorteado, terá direito a levar um acompanhante. Pacote de 4 dias/ 3 noites (com café da
manhã), passagem aérea e traslado.
Para participar, o cooperado ao efetuar suas compras acima de R$100,00, em qualquer uma das
lojas, deverá depositar o seu cupom fiscal na urna desta promoção, até o dia 30 de abril. O sorteio será
realizado no dia 01 de maio, às 10 horas, nas seis lojas.
Após o sorteio, a data da viagem será definida pelo contemplado e a agência de Viagens CVC do
Paineiras. Participe e boa sorte! Consulte regulamento nas lojas. Veja mais na página 10.

Em 14 de abril de 1969, foi fundada uma pequena cooperativa de consumo, com 62 cooperados, um
check-out e cinco funcionários, ocupando 250 m2 de uma área cedida gratuitamente pela extinta Cica. Em
homenagem à empresa mãe foi registrada como Coopercica. Passados 46 anos, transformou-se numa
rede de lojas modernas e bem equipadas, que possui mais de 158 mil cooperados e 1000 colaboradores
diretos. Possui "know-how" de higiene e qualidade adquirido da Cica, que foi uma das maiores indústrias
alimentícias da América Latina.
Apesar do crescimento e expansão pela região – tem cinco lojas em Jundiaí e uma em Campo Limpo Paulista
-, a Coopercica procura manter os mesmos princípios de sua fundação, oferecendo produtos de boa qualidade
com preços competitivos, além de atendimento diferenciado, produtos e serviços de qualidade. Por isso, sempre
que alcança lucratividade, investe em suas lojas.
Através do planto de carreira, a Coopercica dá oportunidade de desenvolvimento aos seus funcionários, sendo
que a maioria dos cargos gerencias e de gestão é ocupada por profissionais que trabalham há muitos anos nessa
cooperativa. Também oferece uma série de benefícios, como o Programa de Participação nos Resultados (PPR),
desde 2013.
Focada em encantar os seus cooperados, esta cooperativa conta com drogarias instaladas nas lojas 3 (V. Rio
Branco), 4 (Jd. São Vicente) e 6 (Caxambu) e oferece descontos em medicamentos genéricos que chegam a até
80%.
A Coopercica se destaca também pela prestação de serviços à sociedade, promovendo o cooperativismo, a
sustentabilidade e a responsabilidade social.
Seu presidente, o sr. Orlando Marciano, participou da fundação desta cooperativa, e está no comando há
24 anos. “Iniciativa, força de vontade, dedicação e profissionalismo nunca me faltaram. Estou convicto de que o
sucesso é fruto da colaboração de todos, cooperados, colaboradores e parceiros, que nesse tempo confiaram em
mim e na minha equipe. Podem ter certeza: ainda temos muito a fazer, juntos”, comentou Orlando.
Apesar de ter atingido a maturidade, a Coopercica ainda se depara com obstáculos como a instabilidade do
cenário econômico internacional, e mais recentemente as turbulências do mercado interno.
Superação. A Coopercica sempre conseguiu contornar as dificuldades. Foi assim em 1998, quando enfrentou
ao mesmo tempo o fim da isenção fiscal - um direito conquistado pelas cooperativas de consumo no Brasil - e a
crise econômica que resultou num cenário de recessão no País.
Entretanto, graças ao profissionalismo e eficiência de toda a equipe, a Coopercica nestes 46 anos vem conseguindo vencer os desafios e ser “muito mais que um supermercado”.
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A história do “Parabéns pra você”
"Parabéns pra Você” ou “Parabéns a Você" – originalmente “Good Morning to All” – foi composta
pelas irmãs americanas Mildred J. Hill e Patty Hill, que eram professoras e resolveram criar uma
música para motivar os alunos a cantá-la na entrada do colégio.
A canção foi registrada em 1893. Entretanto Jessica Hill, irmã das autoras, ganhou na Justiça os
direitos autorais dessa composição, em 1933.
A música mais cantada no mundo chegou ao Brasil em inglês – “Happy Birthday to You”. Em
1942, foi organizado um concurso para escolher uma letra que “combinasse” com a sua melodia.
Bertha Celeste Homem de Mello ganhou a disputa e até o seu falecimento, em 1999, fazia questão
de que as pessoas cantarolassem da mesma forma como ela apresentou no programa da Rádio
Tupi. Só que não pegou!
Confira a letra original:
“Parabéns pra você, nesta data querida, muita(s) felicidade(s), muitos anos
de vida.
Hoje é dia de festa cantam as nossas almas para o(a) menino(a) [Nome]
uma salva de palmas!”

COOPERCICA
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Turismo
(11) 3395-3688
paineiras@cvc.com.br

Gramado, Porto de Galinhas ou Salvador?

O Sheraton da Bahia Hotel tem
localização privilegiada - próximo
ao Centro Histórico -, perto de
museus, teatros e a menos
de 3km dos principais pontos
turísticos de Salvador. Suas
acomodações de alto padrão
exibem obras de arte de Carybé
e Genaro de Carvalho, além de
fotografias do renomado Pierre
Verger. Oferece infraestrutura
completa, como pool bar, com
vista para a tradicional Praça
do Campo Grande, um Spa by
L´Occitane, ampla gastronomia e
uma academia de ginástica com
aparelhos de última geração.

Foi eleito pela revista Veja
como o melhor hotel de montanha
do País e pelo Guia 4 Rodas
como a melhor infraestrutura de
eventos em Gramado. Tem tudo
o que se espera de um resort de
padrão internacional: conforto e
requinte. São 272 apartamentos
cercados por um bosque natural
de araucárias - no coração da
Serra Gaúcha. Além disso, conta
com restaurantes especializados
em carnes, massas e foundues.
Possui serviço de recreação
infantil, piscinas - inclusive
aquecida-, Spa, hidromassagem,
quadra de tênis e Fitness Center.

É o lugar ideal para quem
procura conforto à beira-mar. De
frente para as águas cristalinas
de Porto de Galinhas, em
Pernambuco, o hotel oferece uma
ampla área de lazer. O cenário
convida a desfrutar a exuberância
da natureza e aproveitar a
deliciosa culinária regional do
restaurante e bar do hotel. Das
128 unidades, 65 delas possuem
varanda, rede e alguns delas vista
para o mar. Além disso, oferece
ótima infraestrutura que inclui
piscina adulto e infantil, sala de
jogos e restaurante especializado
em pratos regionais.

*Tudo isso e muito mais você encontra na CVC Paineiras, onde o cooperado tem descontos e benefícios
exclusivos!
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Promoções

Assembleia

Cerveja Ashby vai sortear Kit Churrasco
Até 09 de maio, quem comprar três unidades de Cerveja Ashby
(Pilsen, Porter extra escura, Ale forte, Pale Ale extra ou Weiss
trigo forte) poderá concorrer a um kit churrasco
Ashby. Serão sorteados seis kits (um por loja),
composto de uma faca, um garfo, um abridor,
uma tábua de carne, duas taças Ashby e um
balde personalizado.
O sorteio acontecerá no dia 10 de maio, às
10 horas, nas lojas Coopercica.
Consulte regulamento e boa sorte!

Compra Premiada
Mensal de Abril
Cada contemplado (um por loja) receberá um vale-compras, correspondente
ao valor do cupom fiscal sorteado – o mínimo é de R$30,00 e o máximo é
de R$500,00 -, que deverá ser trocado por mercadorias existentes nas lojas
Coopercica, num prazo de 30 dias.
Esta promoção acontecerá até o dia 30 de abril e o sorteio está marcado
para o dia 01 de maio. Confira o regulamento nas lojas e participe!!!!

Cooperados aprovam as contas
e orçamento para 2015
A Coopercica realizou a assembleia geral ordinária, no dia 28 de março passado, onde os cooperados
aprovaram entre outros itens, a prestação de contas de 2014 e o orçamento para este ano.

Também foi realizada a eleição do Conselho Fiscal, formado pelos seguintes membros:
Efetivos: Edison Soares da Cruz, José Maria Silva de Souza e Mônica Júlia Piccolo D´Araújo.
Suplentes: Edson José Ronchi, José Carlos Contezza e Leandro Ruy.
A assembleia foi presidida por Orlando Marciano e pelos diretores Beatriz de Melo Palacine Carvalho (Comercial) e Apparecido Longo (Financeiro).

Autos
Sorteios
Confira os ganhadores da
Compra Premiada de março
■ Carlos Cesar M. Paledzki (loja 1)
■ Carmen Pigozzo (loja 2)
■ Patrícia Florentin (loja 3)
■ Célia Regina dos Santos Silva (loja 4)
■ Washington M. P. de Souza (loja 5)
■ Rodrigo Alexandre Mazieiro (loja 6)
* Sorteio dos contemplados com vale-compras, realizado em 01 de abril.
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Uso obrigatório de extintor ABC
é prorrogado até 30 de junho
Pela falta desse equipamento de segurança no mercado, o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) resolveu ampliar o prazo do seu porte obrigatório para 1º de julho.
Desde 2005, as montadoras produzem os veículos com o extintor ABC. Portanto, os
condutores que terão de substituir o equipamento são aqueles que têm carros fabricados
antes de 2005.
Segundo prevê o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), circular com
o veículo sem o extintor, com o lacre rompido, fora da validade, sem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou transportado fora do
lugar indicado é infração grave, com multa de R$ 127,69 e cinco pontos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do veículo, que deverá ser retido para
regularização.

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

ABRIL

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.

Nutrição

O café da manhã em
cada região do Brasil
Norte

Cenoura

Banana frita, cuscuz de farinha de milho, peixe frito (em regiões mais afastadas),
tapioca com manteiga ou queijo, X-caboclinho (pão francês na chapa com mussarela,
pupunha e manteiga) e beiju (massa grossa de tapioca).
Suco de cupuaçu ou de graviola.

Na Safra

A cenoura é uma das hortaliças mais consumidas
no Brasil e no mundo.
Sua popularidade, talvez se deva pelo seu sabor
adocicado, de fácil aceitação, e por suas propriedades
nutricionais.
É excelente fonte de vitamina. Quem nunca
ouviu dizer que cenoura faz bem para os olhos?
Tudo isso porque o legume é rico em betacaroteno,
substância convertida em vitamina A pelo organismo,
um nutriente fundamental para a boa visão. O
betacaroteno também reduz os riscos de doenças
cardiovasculares. Já os seus carotenoides possuem
função antioxidante, prevenindo o surgimento de
diversas doenças.
Origem
Como ocorreu com diversos vegetais, o cultivo
da cenoura também foi trazido às Américas pelos
primeiros colonizadores. No Brasil, acredita-se que
o hábito de plantar cenouras tenha chegado com a
família Real, que se instalou no Rio de Janeiro, em
1808. Atualmente, a China é o maior produtor do
mundo, seguido pela Rússia e pelos Estados Unidos.
Além da cenoura convencional, é possível
encontrar a do tipo “baby”, menor que a tradicional
e comercializada sem casca e higienizada. Essa
variedade surgiu nos EUA, no final da década de
1980, e tem se tornado uma opção de petisco
saudável.

Hortaliças e Outros

Frutas

Alface Crespa
Cebola
Cenoura
Mandioca

Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Mexerica Ponkan

Nordeste

Mandioca ou inhame cozido, queijo, ovo frito, tapioca com queijo, coco ou manteiga.
A tapioca é fonte de carboidrato, mas não contém glúten. Por isso mesmo, está em
alta no Sudeste e vem sendo muito consumida pelas pessoas que fazem dieta, além dos
indivíduos que têm doença celíaca e não podem ingerir farinha de trigo. Para ser saudável, prepare-a numa panela antiaderente sem óleo e use recheios magros.

Centro-Oeste

Dicas
Na hora de comprar, procure raízes firmes e de
cor intensa, sem pigmentação esverdeada na parte
superior.
Sempre lave a cenoura com uma escovinha,
antes de utilizá-la. Procure cozinhá-la por pouco
tempo, para conservar o sabor e nutrientes. Também
evite misturá-la com frutas cítricas, como limão e
laranja, para não perder a sua vitamina A .
As folhas podem ser aproveitadas para preparar
um refogado, bolinhos, suflês e recheios de tortas.
Sopa de cenoura é deliciosa e bem pouco calórica
para o inverno, assim como os “crudités”, aqueles
palitinhos do legume cru e servidos com homus.
O bolo de cenoura com calda de chocolate é um
clássico da infância e agrada toda a família.

Sopa (tipo de torta de queijo e milho), biscoito e bolo de queijo, broas, bolos e chipa
(parecida com biscoito).
“Revirado”, prato típico (picadinho de carne e farinha) ou o arroz-de-carreteiro, nas
fazendas.
Bolos e biscoitos feitos em casa tendem a ser mais nutritivos, pois são feitos com
ingredientes como ovos, leite e queijo. Porém, podem conter gorduras, açúcar, sal e
calorias em excesso.

Sul

Café puro ou nada, nos grandes centros.
Pão caseiro feito com nata ou banha, polenta, queijos e creme de leite, embutidos,
mel e melado, cuca (bolo alemão) e strudel (tipo torta de maçã) e mousse de banana
(semelhante a uma geleia), nas regiões serranas.
Passar a manhã em jejum faz com que se consuma glicose dos órgãos. O excesso
de gorduras saturadas, presente no café dos imigrantes europeus e da zona rural, também não é recomendado pelos nutricionistas.

Sudeste

Curiosidades
Diversos músicos ao redor do mundo "tocam"
vegetais como se fossem instrumentos, como ocorre
com a "Orquestra Vegetal de Viena". Em geral, a
cenoura é utilizada como flauta: seu miolo é removido,
formando uma espécie de cone, onde são feitos furos
para reproduzir as notas musicais.
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Pão francês com queijo e presunto, pão de queijo, queijo minas, bolos, biscoitos e
geleias.
Café com leite.
Para deixar seu café mais saudável, substitua o pão francês pelo integral, troque o
presunto pelo peru e prefira os queijos magros como ricota ou cotagge, que também são
fonte de cálcio.Frutas como laranja, mamão, abacaxi e ameixa ajudam a evacuação. O
café é fonte de cálcio e de vitamina B e rico em antioxidantes que previnem doenças.
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Reflexão

Storytelling

Para o presidente da Elektro,
a felicidade gera resultado!
O administrador de empresas Marcio Henrique Fernandes
tinha 36 anos quando foi nomeado presidente da Elektro,
distribuidora de energia que atende a 228 cidades em
São Paulo e Mato Grosso do Sul, com 3.700 colaboradores. Ao
assumir o cargo, em meados de 2011, ouviu de sua mãe, a cabeleireira Alice Cavalli Fernandes:
“Filho, não se esqueça das pessoas que ainda são como você já foi”. Nestes quatro anos à
frente da Elektro, Marcio não só não se esqueceu do conselho da mãe como fez das pessoas
sua principal bandeira.
Em uma escala de zero a 100, onde o maior número corresponde à plena satisfação dos funcionários,
a gestão de Marcio teve avaliação 98,3 pelos empregados da Elektro. Com esse resultado, fruto da
pesquisa do guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar -, a Elektro se consagrou
a campeã entre as empresas que são referência em gestão de pessoas, em 2014. A liderança de
Marcio teve a maior nota na história do guia da revista Você S/A. Participaram da pesquisa 117.759
funcionários de 348 empresas no Brasil.
Não é só na satisfação dos trabalhadores que os resultados são positivos. Entre 2011 e 2013, a
companhia que tem sede em Campinas, economizou 93 milhões de reais.
História
Filho de um operário metalúrgico e de uma cabeleireira, o administrador de empresas Marcio
Fernandes, de 39 anos, teve seu primeiro emprego aos 12 anos como auxiliar de oficina mecânica.
Aos 13, conseguiu uma vaga numa filial da rede de lojas Pernambucanas, em Campinas, no interior
de São Paulo. Fazia entregas, arrumava a loja e empacotava mercadorias. Foi o mais jovem vendedor
da rede varejista, conseguiu juntar dinheiro para fazer faculdade e iniciou a carreira na contabilidade
de uma fabricante de autopeças.
Entrou na Elektro em agosto de 2004 como gerente de controladoria e finanças. Foi indicado à
presidência da companhia em 2011. Ao assumir, resolveu adotar a filosofia de que a “felicidade gera
resultado”. Duas vezes ao ano, ele e seus diretores se dividem para ir aos 228 municípios da área de
concessão para um bate-papo com os empregados da empresa.
A liderança baseada em uma maior participação dos funcionários vem rendendo resultados. De
2011 a 2013, a Elektro aumentou 8% a qualidade do serviço e 10% a energia distribuída. Prova de que
cuidar das pessoas traz felicidade não apenas para os empregados, mas também para os acionistas.

Frases de Márcio Fernandes
“Por meio da felicidade e do engajamento das pessoas é possível ter uma empresa competitiva
e muito produtiva. É possível prosperar assim na sociedade brasileira”.
“Gosto de pensar que o brasileiro tem um poder inacreditável. Ele só precisa entender isso
e aceitar que pode. Depois que ele aceita que pode, ele vence. Então, a gente coloca nessas
pessoas um pouco mais de confiança e elas voam altíssimo. Temos inúmeros eletricistas fazendo
engenharia”.
16
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Sou feliz porque tenho você!
Bom dia, minha amiga!
Uma pesquisa sobre saúde da Universidade de Stanford revelou que uma das melhores coisas que
um homem pode fazer por sua saúde é se casar. Afinal, o casamento aumenta a longevidade e o bemestar pessoal do homem.
Já em relação à saúde feminina, a pesquisa mostrou um dado surpreendente: ao invés do casamento,
a mulher precisa ter amigas!
Estudos comprovam que as mulheres se conectam de maneira diferente dos homens e fornecem
outros sistemas de apoio que as ajudam a lidar com experiências estressantes e difíceis em suas vidas.
”Um tempo com as amigas” ajuda a produzir mais serotonina, neurotransmissor que auxilia no
combate à depressão e cria um sentimento geral de bem-estar.
As mulheres tendem a compartilhar seus sentimentos, enquanto os homens geralmente se conectam
em torno de tarefas. Eles raramente se sentam com um amigo falando sobre a sua vida pessoal. Falam
de trabalho, esportes, carros, mulheres, mas dos seus sentimentos, raramente.
As mulheres fazem isso o tempo todo. Elas compartilham sentimentos e emoções das profundezas
de suas almas com suas amigas, e parece que isso realmente contribui para a sua própria saúde.
Segundo a pesquisa, o tempo gasto com as amigas é tão importante para a saúde das mulheres como
correr ou fazer ginástica.
De fato, há uma tendência (errônea) de pensar que quando
nos envolvemos com alguma atividade física estamos fazendo
algo de bom para o nosso corpo, enquanto que quando
conversamos com as nossas amigas, "desperdiçamos" o
tempo em vez de fazer algo mais produtivo.
Não manter relacionamentos de qualidade com outras
pessoas prejudica a nossa saúde física tanto quanto o fumo!
Portanto, cada vez que nós (as mulheres, é claro) sentamos
para conversar com uma amiga estamos fazendo algo muito
benéfico para a nossa saúde.
Então, "tim-tim" ao café, chá, suco, espumante com as
amigas!

Para refletir
“Morre lentamente quem se torna escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos
itinerários. Quem não muda de marca, não arrisca vestir uma cor nova e não fala com quem
não conhece. Quem faz da TV seu guia. Quem evita uma paixão, quem não arrisca a certeza
pela incerteza para correr atrás de um sonho. Quem não se permite, pelo menos uma vez na
vida, fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não
ouve música, quem não acha graça em si mesmo”.
Pablo Neruda
COOPERCICA
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Salada Colorida ao Molho de Iogurte

Fricassé de Frango

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 xícara (chá) de grão-de-bico
3 colheres (chá) de sal
1 cenoura média
1 beterraba
1/2 pé de alface lisa
1 colher (sopa) de hortelã
1 colher (chá) de azeite
1/2 colher (chá) de pimenta síria
200g de iogurte grego

1 lata de creme de leite
1 lata de milho verde
1 copo de requeijão cremoso
100g de azeitona sem caroço
2 peitos de frango desfiado
200g de mussarela fatiada
100g de batata palha
1 xícara (chá) de água
1 pitada de sal

Modo de preparo

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em uma panela de pressão com
duas colheres (chá) de sal dissolvidas em cerca de dois
litros de água. Leve ao fogo e deixe-o cozinhar por cerca de
10 minutos após o início da fervura. Enquanto o grão-debico cozinha, rale separadamente a cenoura e a beterraba.
Reserve. Lave as folhas de alface, corte-as e reserve. Bata
em um liquidificador, o iogurte, a hortelã, a pimenta síria, o
azeite e uma colher (chá) de sal. Em uma saladeira arrume
em camadas, a alface, a cenoura, a beterraba e o grão-debico. No momento de servir, coloque o molho de iogurte
sobre a salada ou sirva-o em uma molheira. Decore com
hortelã. Dica: pode substituir o grão-de-bico pela mesma
quantidade de queijo prato em cubos.

Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de leite
e a água. Refogue o creme do liquidificador com o frango já
cozido e desfiado, as azeitonas até ficar com uma textura
espessa. Acerte o sal. Coloque o refogado numa forma refratária, cubra com o queijo mussarela e leve ao forno preaquecido para gratinar. Coloque a batata palha por cima e sirva
com arroz branco e salada verde.

Tapioca de Banana com Chocolate

Tapioca de Rúcula e Cream Cheese Light

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•

•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de goma de tapioca
1 banana cortada em rodelas
3 colheres (sopa) de chocolate amargo derretido

Modo de preparo
Peneire a goma em um recipiente. Aqueça uma frigideira antiaderente pequena e com uma espátula, espalhe a
goma até cobrir todo o fundo. Como uma panqueca, doure
dos dois lados. Passe para um prato e coloque a banana
cortada em rodelas e o chocolate derretido por cima. Dobre
e sirva a seguir.

100g de farinha de tapioca
50g de cream cheese light
2 folhas de rúcula
50g de tomate seco
50g de peito de peru cortado em tiras

Modo de preparo
Coloque a farinha de tapioca numa frigideira antiaderente
aquecida, até cobrir o fundo. Quando começar a grudar,
vire. Bata o cream cheese com um batedor ou garfo para
alisá-lo. Recheie a tapioca com as folhas de rucula, por
cima, coloque o peito de peru, cream cheese light e tomate
seco. Dobre ao meio e sirva a seguir.

Imagem meramente ilustrativa.
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