Compras com música, na loja 3!
Para que os cooperados sintam-se ainda mais
satisfeitos e relaxados durante as compras, a
Coopercica iniciou um projeto musical na loja
3 (V. Rio Branco). No comando,
Leandro Barros, voz e violão, que
apresenta seu repertório que vai
da bossa nova aos grandes
clássicos sertanejos.
Vale a pena conferir música
de qualidade na loja 3.
A música provoca uma
sensação de leveza e bemestar, quando toca a alma!
Mais informações, entre em
contato com a Eliana (33782822) ou com o Leandro (11
99950-6128).
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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 24h; sab: 7h às 24h 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
28 de setembro:
Dia mundial do Coração!
As doenças cardiovasculares são uma das maiores causas de óbitos
no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 17,1 milhões de pessoas são acometidas por este mal. Só no Brasil morrem,
anualmente, mais de 300 mil pessoas, de acordo com pesquisa realizada
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Há dez anos, a World Heart Federation instituiu o último domingo de setembro como o Dia Mundial
do Coração. O objetivo é conscientizar a população a reduzir as taxas de mortalidade, por meio da
prevenção e do controle dos fatores de risco.
Acompanhe, abaixo, sete dicas para manter o coração pulsando muito bem.
■ Alimente-se de forma saudável; coma frutas, legumes e vegetais.
■ Pratique ao menos 30 minutos de atividade física ao dia. Assim, seu coração ficará feliz e saudável.
■ Fique longe do cigarro. O risco de doenças cardíacas diminui pela metade em um ano.
■ Mantenha seu peso saudável: a obesidade é fator de risco para derrame cerebral e infarto do miocárdio, além de colaborar para o aumento da pressão arterial.
■ Conheça seus números: consulte um cardiologista e faça exames regularmente. Isso vai ajudar no desenvolvimento de um plano para melhorar sua
saúde cardíaca.
■ Cuidado com a ingestão de álcool. O excesso pode causar aumento de peso e da pressão arterial.
■ Reserve um tempo para experimentar pequenos prazeres. Programe passeios e atividades de acordo com o seu gosto. Relaxe
de forma saudável!

4

COOPERCICA

COOPERCICA

5

Consumo

Ecologia

Uso de cartões de crédito
e débito cresce no Brasil
A troca do dinheiro vivo pelo cheque - que se consumou anos
atrás - se repete agora com os cartões de crédito e débito. Hoje,
o pagamento com o plástico já representa 28,3% no consumo das
famílias brasileiras, alta de 2,3% em relação ao primeiro trimestre de
2013, quando o índice era de 26%.
Estudo feito pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)
prevê que daqui a quatro anos esse índice passará para 40%, patamar similar ao do mercado
americano que já superou os 40%.
O crescimento está associado à contínua substituição dos meios de pagamento por parte dos
consumidores, bem como à expansão do e-commerce.
Hoje são 88 milhões de cartões de crédito ativos de um total de 180 milhões emitidos. Os de débito
somam 290 milhões, porém, desse total, apenas 110 milhões estão ativos.

A importância das
árvores para o
meio ambiente
As árvores servem de abrigo e alimento para diversas espécies de animais, criam umidade no ambiente e
favorecem a formação de nuvens e chuva, além de absorverem gás carbônico presente no ar e liberarem
oxigênio.
Uma única árvore pode abrigar um ecossistema complexo. Confira algumas espécies que dependem dela
para sobreviver.
Abelha-Cachorro: não morde ninguém, pois é desprovida de ferrão. Constrói na copa das árvores seu ninho
e se alimenta da seiva das plantas.
Formiga Caçarema: se alimenta de gotículas de néctar eliminadas pelos ramos. Em troca, protege a planta
de pragas como pulgões e cochonilhas.
Gato-Maracajá: passa as manhãs dormindo nos galhos. À noite, come passarinhos, roedores e acasala.

Memorial

Cuíca: parente do gambá, é encontrado na copa das árvores, onde caça os insetos. Raramente desce ao
chão.
Sabiá-Cica: costuma ser visto na parte superior da copa.

1 Jornal surgiu no Brasil em 1808
o

Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro
jornal impresso no Brasil (10/09/1808) pelo
governo de Dom João VI, a fim de divulgar
os atos governamentais. Três meses antes,
em junho, chegou ao Brasil o Correio, o
primeiro jornal brasileiro editado e impresso
na Grã-Bretanha. Hipólito José da Costa foi
o responsável pela sua criação. Até 1822,
o Correio circulou mensalmente aqui, e
chegava em navios ingleses.
Em 1812, foi fundada na Bahia a primeira
revista brasileira, focada em notícias que são
destaque até hoje na imprensa, como política,
artes, literatura e ciências. Pena que durou só
duas edições.
A revista mais antiga a circular no País foi
a publicação do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, em 1839, para estimular os estudos
de arqueologia, sociologia, história, geografia e
outras ciências sociais no Brasil.
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Morcego-De-Frutas: come frutas, voa e defeca as sementes. Das fezes, nascerá uma nova árvore.
Vespa: poliniza as flores das orquídeas e usa os galhos para pendurar seu ninho.
Bicho Preguiça de Coleira: as folhas servem de alimento e também ajudam a preguiça a se camuflar dos
predadores como a harpia e o gavião.
Tucano De Papo Amarelo: faz do tronco seu ninho de amor. É ali que o macho oferece um fruto à fêmea e
depois realizam a cópula.
Sagui Da Serra: na hora das refeições, raspa o tronco com os dentes para se alimentar da seiva.
Mico Leão De Cara Dourada: vive trepado nas árvores e se alimenta de insetos e frutos. À noite, para se
manter protegido de seus predadores, procura abrigo em buracos dos troncos.
Pica-Pau-Rei: considerado o maior pica-pau do Brasil, faz seu ninho na parte oca dos troncos. Na hora das
refeições, martela o tronco com força, perfura a casca e captura insetos com sua língua pegajosa e de ponta
afiada.
Mono-Carvoeiro: também chamado de muriqui, é encontrado somente na Mata Atlântica. Chega a 15 kg. É o
maior primata do continente americano.
Cipós: crescem no solo e se agarram às árvores ainda pequenas. Quando elas crescem, pegam “carona”. Lá
do alto, ajudam animais a se locomover entre as copas.
Bromélia: na água acumulada entre as folhas se reúnem insetos, larvas e qualquer um que queira compartir
a bebida.
Macaco Prego-De-Peito-Amarelo: faz o tipo caseiro, pois raramente sai das árvores. Ele come, reproduz e
descansa nos galhos. Só vai ao chão para beber.
Minhoca: seu deslocamento cria galerias que ajudam a drenagem do solo. Assim, a água penetra na terra e
alimenta a raiz.
Musgo: forma um verdadeiro tapete verde sobre o tronco, que serve de alimento e abrigo para sapos, lesmas
e caracóis.
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Campanha

Sorteios

Ainda dá tempo de participar da campanha “Criança Solidária 2014”,
promovida pela Coopercica para arrecadação de brinquedos às crianças
carentes de Jundiaí e região.
Para colaborar, é só doar um brinquedo em bom estado, em uma das seis lojas
Coopercica. As doações serão entregues às entidades cadastradas. Sua participação é muito importante.
CRIANÇAS ABANDONADAS
Você sabia que o Brasil tem cerca de oito milhões de crianças abandonadas? Desse total, 2 milhões vivem nas
ruas. Nos Estados Unidos, são 500 mil, só que elas contam com abrigos mantidos pelo governo norte-americano,
onde recebem educação e alimento.
“São crianças que ficam dormindo pelos cantos, perambulando, envolvidas com prostituição, drogas e furtos”,
disse a apresentadora Ana Maria Braga, indignada, que aproveitou o momento para pedir às autoridades do país
para darem mais atenção aos casais que têm dificuldade para conseguir adotar uma criança.
Ana Maria fez questão de relembrar um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente: "Toda criança tem
direito à vida, saúde, liberdade, educação, cultura e dignidade".

Solidariedade
Grendacc terá “Corrida pela Vida”
no dia 12 de outubro!
O Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer)
vai realizar a Corrida pela Vida, no dia 12 de outubro. A
largada será às 8 horas e a concentração acontecerá na
FATEC Jundiaí (Av. União dos Ferroviários, 1760).
Segundo a presidente do Grendacc, Verci Andrêo
Bútalo, o valor arrecadado com as inscrições será destinado
à instituição, que atualmente cuida de 470 pacientes com
câncer e doenças hematológicas, de Jundiaí e região.
“Muitas famílias dependem desta ajuda e mais uma vez
vamos contar com a solidariedade dos nossos amigos
e parceiros neste evento, que promete mobilizar a
comunidade”, comentou.
A “Corrida pela Vida” deve reunir 1,5 mil atletas, com
premiação especial para os cinco primeiros colocados na
corrida de 10 km, nas categorias masculino e feminino.
Também haverá corrida e caminhada de 5 km. Você escolhe!
O mais importante é colaborar com o Grendacc. Para se
inscrever, basta acessar o site www.chiptiming.com.br.
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Contemplados com adegas
climatizadas e cestas de vinho
A Coopercica sorteou no dia 01 de setembro seis adegas
climatizadas com frigobar (uma por loja), referente à promoção “Meu
Pai, meu Herói”. Além desses prêmios, a CRS Brands (Cereser)
forneceu seis cestas de vinhos (um para cada ganhador da adega).
A intenção é que os contemplados possam “estrear” as adegas,
degustando produtos do seu mix, de excelente qualidade. Confira
os ganhadores.
■ José Roberto da Cunha (loja 1)
■ Maria José de Melo Coquette (loja 2)
■ Márcio Souza Carneiro (loja 3)
■ Ademir Antônio (loja 4)
■ Clevison Gomide (loja 5)
■ Joaquim Teles Calheiros (loja 6)

Ganhadores da promoção
“Itaipava Premium”
■ Paula Fabiana Rodrigues (loja 1)
■ Vanderli de Fátima Eugênio (loja 2)
■ Luiz Antonio Cenachi (loja 3)
■ Luiz Carlos Machado (loja 4)
■ Wellington Luciano Cardoso (loja 5)
■ Maximiano de Assis Ribeiro (loja 6)

Imagens meramente ilustrativas.

Faça uma criança feliz:
doe um brinquedo!

* Sorteio realizado em 09 de agosto de kits Itaipava, contendo
churrasqueira, caixa térmica, guarda-sol e mesa personalizada.

Coopercica & Avec
sortearam microondas
■ Ginette Ibiapino Lucena (loja 1)
■ Ana Rosa Ienne (loja 2)
■ Antônio Carlos dos Santos (loja 3)
■ Josué Aparecido Possani (loja 4)
■ Thucydides Portofranquino Barbosa (loja 5)
■ Fabiano Negro (loja 6)
* Sorteio dos contemplados com microondas Cônsul,
realizado em 11 de agosto.

COOPERCICA

9

Cidadania

Inclusão

Ivonilda: um exemplo
que merece ser seguido!
Honestidade e bom caráter não podem ser esquecidos. Merecem
ser enaltecidos e seguidos. É o caso da funcionária Ivonilda
Justino Fernandes, que há três anos trabalha como auxiliar de
frios na loja 1 (Jd. Cica). No dia 17 de julho passado, achou nas
imediações dessa loja uma carteira contendo documentos e
dinheiro (no valor de R$ 700,00) e fez questão de entregá-la a
Coopercica, para que fosse devolvida ao seu dono.
Por coincidência, o dono da carteira é o cooperado Célio, que
ficou muito grato e sensibilizado com a atitude da colaboradora da
Coopercica.
“Quando achei, me coloquei no lugar da pessoa e fiquei
muito preocupada. Preferi entregá-la no setor de Atendimento ao
Cooperado, para que fosse localizado o dono”, comentou Ivonilda.
“Mais importante é ter a consciência de que não podemos nos
apropriar das coisas que não são nossa”, completou a funcionária.
Para a Coopercica, o gesto de Ivonilda merece ser elogiado
e principalmente ser seguido, como um exemplo de cidadania.
Parabéns, Ivonilda!

Coopercica admitiu 31 jovens aprendizes
A Coopercica está participando do programa “Aprendiz Cooperativo”, um convênio do Sescoop/SP
(Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) com o CIEE (Centro de Integração Empresa
Escola). No dia 28 de julho, representantes do Secoop/SP estiveram na Coopercica, orientando os tutores
dos 31 jovens aprendizes admitidos em 14 de julho.
Os “aprendizes” têm entre 14 e 16 anos e já estão tendo aulas de Comércio e Varejo, na loja 3 (Vl. Rio Branco).
Durante os 11 meses que estarão na Coopercica, vão conhecer na prática o funcionamento de diversos setores
desta cooperativa. A supervisão cabe aos tutores, que irão acompanhá-los durante os 11 meses que prestarão
serviços nas lojas da Coopercica.
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. Para participar do “Aprendiz Cooperativo” é
obrigatório que os jovens estejam estudando.

Internet
Acesse o novo
site da Coopercica
Confira as novidades da Coopercica, acessando o seu novo site
www.coopercica.com.br. Nele, você encontra as ofertas especiais da
semana e as campanhas promocionais das lojas físicas, que são atualizadas
com regularidade. Para completar, um vídeo reforça as ofertas do dia.
Informações sobre as Drogarias Coopercica, produtos marca própria, coleta seletiva, entre
outros assuntos de interesse coletivo, você também encontra no site.
As receitas – temáticas ou tradicionais – ocupam espaço de destaque.
Clicando em Revistas, você confere várias edições da versão impressa da Revista Coopercica.
Clicando no ícone Seja um Cooperado e suas Vantagens, você poderá fazer um pré-cadastro e se tornar um
cooperado Coopercica.
Você também poderá consultar a programação cultural e os principais eventos de Jundiaí.
As mudanças garantiram um visual moderno, praticidade ao acessar a página, mais informações e dicas, tudo
isso para tornar a sua navegação mais ágil, agradável e também agregar mais valores.

Palestra
Depois da atividade com os tutores, a psicóloga
e escritora Elizabeth Monteiro realizou a palestra
“Criar adolescentes na atualidade” sobre temas
relacionados à juventude, como as inquietações
da idade, uso de drogas, relação com os pais e no
ambiente de trabalho. No final, cada “aprendiz” foi
presenteado com um livro autografado da palestrante.
Roseli Borges Ienne, gerente de Treinamento
e Desenvolvimento do RH da Coopercica, disse
que a cooperativa está muito satisfeita com esta
parceria. “Há algum tempo estamos trabalhando
para que essa parceria se concretizasse e temos a
certeza de que faremos um trabalho repleto de bons
frutos, disseminando informação, desenvolvimento e
aprendizado para as pessoas”, afirmou.

Elizabeth ladeada pelos aprendizes

Elizabeth com Orlando Marciano
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Bem-estar

Faça já para não se arrepender mais tarde!
Fazer aquilo que gosta

É fundamental ter uma atividade prazerosa. Descubra qual é o seu hobby e vá em
frente.

Mudar de emprego

Se não estiver satisfeito, procure um outro trabalho. É claro que você precisa pagar
as contas, mas se não fizer nada para modificar seu descontentamento, vai passar
o resto da vida com raiva durante grande parte do dia. A decisão é sua.

Aprender um novo idioma

Aprender uma nova língua pode ser menos complicado do que você imagina.
Aproveite para exercitar seu cérebro.

Estudar com seriedade

Leve os estudos a sério, para ter chances de ingressar ou permancer no
concorridíssimo mercado de trabalho.

Escutar os conselhos dos mais velhos

Eles provavelmente já passaram por situações parecidas com a sua. Portanto,
escute os conselhos deles, para não “quebrar” a cara ou se arrepender depois.

Guardar rancor é ruim!

Esse é outro sentimento inútil. Qual o sentido de ficar remoendo algo que já passou?
É como se deixasse o indivíduo te irritar a vida inteira. E nada acontecerá com ele.

Terminar um relacionamento

Não importa se for longo ou não. Se você estiver infeliz, chegou a hora de terminálo. Liberte-se e aproveite a vida. Ela é curta demais para ficar ao lado de uma
pessoa que não te faça feliz.

Realizar seus sonhos

Os sonhos são seus. Se você não persegui-los, ninguém fará isso por você. Se
perder uma oportunidade, talvez não existirá uma segunda chance. Pense nisso.
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Fazendo a Feira

Nutrição

SETEMBRO

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.

Escarola
Os carotenóides da escarola são substâncias com
propriedades antioxidantes, que têm a capacidade
de proteger as células do corpo contra a ação
dos radicais livres. Por isso, estão associadas
à prevenção ou diminuição do risco de certas
doenças, especialmente as cardiovasculares.
É uma cesta básica de sais minerais. Entre eles,
o ferro, importante para a formação dos glóbulos
vermelhos do sangue e prevenção de anemia.
Embora o ferro encontrado nos vegetais não seja
tão bem absorvido pelo corpo quanto o de origem
animal, a boa quantidade de vitamina C encontrada
na escarola aumenta a sua absorção.

Como Escolher e Conservar

Os maços devem estar sem muitas folhas se
soltando. Descarte as que estiverem murchas ou
queimadas, com manchas ou marcas de inseto.
Quanto mais clara for a folha, menor o gosto amargo,
típico da escarola.
As folhas de verde mais escuro costumam ser
mais ricas em nutrientes.
Na geladeira, deve ficar na parte mais baixa,
em saco plástico fechado ou vasilha com tampa.
Dura entre 3 a 4 dias. O ideal é guardar o maço e ir
retirando as folhas conforme a necessidade.
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Conheça os alimentos do “bem”

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Kabotian
Abóbora seca
Alface
Cebola
Cheiro verde
Escarola

Goiaba
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Mexerica
Nectarina importada
Pêssego importado

Dicas de Preparo

As folhas da escarola soltam muita água durante
o cozimento. Por isso, não é preciso acrescentar
água para cozinhá-las. Se fizer refogada com alho
ou cebola, pode servir como acompanhamento
da refeição. Cubinhos de tomate podem ser
acrescentados ao refogado. Se, além do tomate, o
aliche entrar na receita, temos a típica escarola à
italiana.
Ela pode substituir o espinafre nas receitas onde
é usada para rechear tortas ou massas. As folhas
também são indicadas no preparo de sopas.

Curiosidades

▪ A escarola, na verdade, é um tipo de chicória. As
folhas dos diversos tipos de chicória são utilizadas
na culinária desde o tempo do Antigo Egito. Na
civilização greco-romana, os poderes medicinais
da planta já eram valorizados. Assim, tornou-se
ingrediente de diversas formulações farmacológicas.
▪ Até hoje, o xarope de chicória, é indicado para
combater as cólicas intestinas dos bebês. Isso
porque ela tem uma substância com efeito prebiótico,
que aumenta as defesas do organismo e melhora o
funcionamento do intestino.
▪ No Brasil, há registros do cultivo desse vegetal
desde a chegada da família real portuguesa ao
país, mas foram os imigrantes italianos os principais
responsáveis pela sua popularização.

COOPERCICA

Existem alimentos – e não são poucos – que podem trazer benefícios para o nosso organismo. Portanto, devem ser consumidos com
frequência. Confira alguns deles.
Acerola, laranja e limão: ricas em vitamina C, o consumo regular dessas frutas aumenta a
imunidade pelo conjunto de vitaminas que possuem, portanto ajudam a prevenir resfriados e gripes.
Ameixa preta: por ter maior concentração de fibras e ácidos orgânicos, estimula o intestino e combate a prisão de ventre. As enzimas
facilitam a expulsão das fezes porque aceleram os movimentos
intestinais.
Cebola: suas substâncias funcionais atuam junto com a vitamina C e têm
ação antioxidante, isto é, combatem os radicais livres que envelhecem as células e
previnem uma série de doenças.
Cenoura: a presença de betacaroteno (pigmento natural antioxidante) ajuda a
sintetizar a melanina, que dá a cor a nossa pele. Comer cenoura regularmente
pode dar um “up” no bronzeado. Atenção: procure se expor das 8h às 11h e
das 16h às 18h. Sol em excesso pode causar câncer de pele.
Couve: rica em ferro, previne anemias, e também apresenta alto
teor de fibras e cálcio. Estudos mais recentes indicam que tem propriedades antiinflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes.
Maçã e goiaba: apresentam fitoquímicos (componentes naturais) que retardam o
esvaziamento intestinal e por isso são recomendadas em caso de diarreia. Elas não
reduzem a formação de fezes, apenas tornam o movimento intestinal mais demorado.
Maracujá: além de ser calmante, a fruta é diurética, rica em vitamina C e sua
casca, por conter fibras, ajuda a diminuir níveis de glicose e
colesterol no sangue.
Tomate: rico em caroteno (pigmento antioxidante solúvel em gordura), deve ser consumido diariamente, de preferência com uma fonte de gordura,
como o azeite de oliva extra virgem, para melhorar a
absorção do composto pelo organismo.
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Reflexão

Storytelling

Avó da Praça de Maio
encontrou neto
depois de 36 anos!
Estela de Carlotto, presidente da entidade de
direitos humanos “Avós da Praça de Maio”,
depois de 36 anos de buscas, encontrou seu
neto Guido. A Praça de Maio é a principal
do centro de Buenos Aires, “palco” da vida
política na Argentina.
Estela se emocionou ao anunciar no dia 12 de
agosto passado que chegou ao fim sua busca incessante
pelo bebê de sua filha. "Agora tenho meus 14 netos comigo. A cadeira de Guido e os porta-retratos
dele já não estão mais vazios. Já me disseram que ele se parece com a minha família”, disse a avó,
que tem 83 anos.
O jovem é pianista e foi registrado como Ignacio Hurban, embora já esteja sendo chamado de
Guido Carlotto, seu nome de batismo.
Estela contou que quando a filha desapareceu em 1978, não sabia que a jovem estava grávida.
Só soube muitos anos depois. "Guido deve ter nascido no local em que minha filha esteve detida e a
história revelará a ação desses genocidas", afirmou Estela.
Ela informou ainda que sua filha Laura e o companheiro dela - os pais do rapaz agora identificado -,
eram integrantes do grupo político Montoneros, de oposição à ditadura e acusado por setores políticos
de pertencer à luta armada.
A avó lembrou ainda que o corpo da filha foi achado e tinha certeza de que o neto estava vivo. "O
que todas as avós querem é que estas histórias nunca mais se repitam. Ao meu lado estão muitas
avós que continuam buscando seus netos".
Estela disse que o neto Guido mora com uma jovem, não tem filhos e cresceu em uma família
simples, numa área rural da Argentina. Ela aproveitou a ocasião para recordar que já ajudou a
"recuperar" 113 pessoas sequestradas e entregues a outras famílias ainda bebês durante a ditadura
argentina (1976-1983).
A organização “Avós da Praça de Maio”, com frequência, informa através das emissoras de rádio,
televisão e do jornal Página 12 que se a pessoa tem dúvidas sobre sua identidade deve procurar essa
instituição e realizar o exame de DNA.
"Avós da Praça de Maio" possui um amplo banco de dados genéticos de familiares das vítimas da
ditadura. Foi a partir dessa base de dados que os demais bebês separados dos pais biológicos – e
agora com mais de 30 anos – foram localizados.
"Ainda temos mais de 400 pessoas para serem achadas", disse a vice-presidente da entidade,
Rosa Roisinblit, de 95 anos, sentada ao lado de Estela Carlotto. O neto de Rosa foi encontrado no
ano de 2000.
A presidente das “Avós da Praça de Maio”, com os olhos marejados, encerrou dizendo que “gostaria
de compartilhar com todos a alegria enorme que estava sentido e acreditava que a sua filha Laura,
assassinada pelos genocidas, agora estava sorrindo do céu. Buscamos os netos e hoje achei o meu.
É um prêmio para todos. Guido é um artista, um bom menino. Estou felicíssima”.
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Aprendendo com
um Pé de Pêra!
Eduardo tinha quatro filhos. Para ensiná-los a não serem preconceituosos, convidou cada um deles
a observar o mesmo pé de pêra, porém numa estação do ano distinta.
O primeiro filho foi no Inverno e disse ao pai que a árvore “além de feia, era
seca e retorcida”.
O segundo filho foi na Primavera e descreveu a pereira como
“uma árvore cheia de botões e carregada de promessas”.
O terceiro filho viajou no Verão e comentou que ela estava
coberta de flores, “cheirava tão doce e era o pé mais lindo que
já tinha visto”.
O quarto filho chegou no Outono e falou para o pai que a
árvore estava cheia de frutas e “até de vida e promessas”.
O pai então enfatizou que todos estavam certos porque
tinham visto a pereira apenas em uma estação do ano.

Para refletir
01
Não se deve julgar uma pessoa sem conhecê-la. A sua essência só pode ser revelada no
final, ou seja, no momento em que todas as estações do ano se completam!
Se alguém desistir no Inverno, perderá a beleza da Primavera, as promessas do Verão e a
expectativa do Outono.
Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria das outras.
Não julgue a vida apenas por uma estação difícil.
Persevere através dos caminhos difíceis e melhores tempos certamente virão, de repente!!!

02 “Tudo
é possível se existe o desejo. Precisar é ter de e desejar é querer”.
Elizabeth Monteiro, psicóloga e escritora.
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Culinária
F IC H A 1 4 6

Yakissoba

Gratinado de Alho-Poró

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 colher (sopa) de óleo
200g de filé de frango cortado em iscas
100g de alcatra, em iscas
1 sachê de Caldo SAZÓN® Frango com toque de shoyu
meia cebola roxa cortada em tiras finas
meia cenoura cortada em rodelas finas
4 folhas de couve picadas grosseiramente
1 e meia xícara (chá) de água (300 ml)
meia xícara de buquês de brócolis divididos em ramos
menores e aferventados (80g)
10 ervilhas-torta, cortadas em 3 partes e aferventadas
3 colheres (sopa) de Molho Shoyu Satis™ Intenso
2 colheres (sopa) de saquê culinário (mirin)
meia colher (sopa) de açúcar
1 e meia colher (sopa) de óleo de gergelim torrado (opcional)
3 colheres (sopa) de amido de milho
200g de macarrão para yakissoba, cozido "al dente"

Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto
para aquecer. Junte o frango, a carne e o Caldo SAZÓN®, e
frite por 5 minutos, ou até dourarem. Acrescente a cebola e
refogue por 2 minutos. Adicione a cenoura, a couve e meia
xícara (chá) de água, e cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por 3 minutos, ou até que os vegetais
murchem. Junte os brócolis, a ervilha-torta, o Molho Shoyu
Satis™, o saquê, o açúcar, o óleo de gergelim e o amido
de milho já dissolvido na água restante, e deixe cozinhar
em fogo médio, com a panela semitampada, por mais 8 minutos, ou até o caldo encorpar. Retire do fogo e mantenha
aquecido. Em uma frigideira grande, coloque 1 fio de óleo e
leve ao fogo alto para aquecer. Junte metade do macarrão
e salteie por 5 minutos, ou até dourar. Repita o processo
com o macarrão restante. Disponha em um refratário grande, regue com o molho reservado e sirva em seguida.
Dica: o saquê culinário é conhecido como "mirin", tipo
de saquê bastante adocicado, muito utilizado na culinária
oriental. Caso não o encontre, substitua pela mesma quantidade de vinho branco seco e acrescente ao molho mais 1
colher (chá) de açúcar.

•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de bacon picado
1 cebola média picada
5 talos de alho-poró cortados em rodelas e aferventados (400g)
100g de presunto, em cubos
2 sachês de Tempero SAZÓN® Amarelo
1 colher (chá) de sal
2 xícaras (chá) de leite
3 ovos batidos
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
200g de mussarela ralada

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque o bacon e a cebola, e
frite por 5 minutos, ou até dourarem. Junte o alho-poró, o
presunto, o Tempero SAZÓN® e o sal, refogue por 2 minutos
e retire do fogo. Em uma tigela grande, misture o leite, os
ovos, a farinha de trigo e a mussarela, e junte ao refogado
de alho-poró. Transfira para um refratário retangular (31 x
20 cm), untado e enfarinhado, e leve ao forno médio (180
graus), preaquecido, por 40 minutos, ou até dourar. Retire
do forno e sirva em seguida.

Pavê com Frutas
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 litro de leite
2 latas de leite condensado
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 ovo
1 pacote de bolacha champanhe
1 lata de pêssego em calda ou morangos frescos
3 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite

Modo de preparo
Em uma panela coloque o leite, o leite condensado, o amido
de milho e o ovo, misture bem e leve ao fogo mexendo
sem parar até formar um creme. Em um refratário, coloque
as bolachas no fundo, em seguida acrescente o creme e
deixe repousar. Corte a fruta escolhida em cubos médios
e distribua em cima do creme que está descansando. Em
uma vasilha misture bem o açúcar com o creme de leite e
coloque sobre as frutas. Cubra com papel alumínio, leve
à geladeira por no mínimo 6 horas. Para enfeitar reserve
pedaços da fruta e coloque por cima na hora de servir.

Receitas Ajinomoto: Gratinado de Alho-Poró e Yakissoba
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