O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JUNHO:
04 . SAÚDE

Novidade nas lojas 1 (Jd. Cica) e 2 (Eloy
Chaves): a partir deste mês, serão comercializadas
deliciosas sopas caseiras, preparadas com ingredientes
de qualidade, e servidas em embalagens (descartáveis)
para viagem. A sopa, muito consumida no inverno, além
de saborosa e aquecer o corpo, é rica em vitaminas,
minerais e fibras. Você sabia que por ser líquida, evita
a desidratação e melhora o funcionamento dos rins?

Quem doa sangue, doa vida!

05 . ECOPLANETA
Reciclagem ajuda o Planeta.

06 . FUTEBOL

*imagem meramente ilustrativa*

A partir de junho, sopas nutritivas
nas lojas Coopercica 1 e 2!

Confira os jogadores convocados para a Copa.

08 . DATAS
Pratos típicos das Festas Juninas.

09 . SORTEIOS
Ganhadores das promoções de Aniversário.

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

10 . PROMOÇÕES
Conheça as Ofertas Especiais de Junho.

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

12 . NUTRIÇÃO

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

A cozinha brasileira entra em campo.

14 . FAZENDO A FEIRA

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Mandioquinha é o destaque deste mês.

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

16 . STORYTELLING

Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Tite, o técnico da Seleção Brasileira.
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17 . REFLEXÃO

Você sabe viver com pedras no caminho?
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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
Loja 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h

Expediente
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SAÚDE

ECOPLANETA

QUEM DOA SANGUE, DOA VIDA!

RECICLAGEM AJUDA O MEIO AMBIENTE

Transfusões de sangue fazem a diferença entre a vida e a morte para pacientes
todos os dias. Por isso, sua contribuição é muito importante!

Todos os anos, os brasileiros descartam cerca de 76 milhões de toneladas de lixo.
Porém, apenas 3% desse total é reciclado. Esse número, entretanto, poderia ser bem
maior. Estima-se que pelo menos 30% dos materiais que acabam nos aterros são
lixos recicláveis e poderiam ser reaproveitados.

O QUE É PRECISO PARA DOAR SANGUE?
- Documento de identidade com foto (RG, Carteira
Profissional ou Carteira de Habilitação);
- Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a
primeira doação deve ter sido feita antes dos 60
anos;
- Pesar acima de 50 quilos;
- Estar em boas condições de saúde;
- Estar alimentado, porém sem ter feito refeições
pesadas (gordurosas) nas três horas que antecedem
a doação.

QUAIS SÃO OS TESTES REALIZADOS NO SANGUE COLETADO?
- Tipagem sanguínea;
- Triagem para Doença Faciforme (Hemoglobina S);
- Exames para Hepatite B e C, HIV I, Sífilis, Doença de Chagas e HTLV I/II.

A reciclagem é essencial para diminuir o impacto desses resíduos no meio ambiente. Além de que a reutilização
dos materiais vai resultar em economia de água – recurso natural esgotável - e energia, o que leva a uma menor
queima de combustíveis fósseis e à redução dos gases de efeito estufa, ajudando a amenizar o aquecimento
global.
Através da reciclagem que papéis usados se transformam em novas folhas ou caixas de papelão; vidros em
novas garrafas ou frascos; plásticos podem virar vassouras e potes; metais podem ser novas latas ou recipientes.
O processo começa pela correta separação do lixo em casa e continua nas usinas de reciclagem.
O primeiro passo é separar o lixo úmido, composto basicamente por restos de alimentos, e o seco formado por:

• Jornais, revistas, caixas de papelão,
papéis de escritório, cadernos, livros e
embalagens longa-vida.

• Garrafas de refrigerante, sacolas
de supermercado, brinquedos, CDs e
embalagens de produtos de limpeza.

• Garrafas de bebidas, copos, potes
de alimentos e vasilhames.

• Latas de refrigerante, latas de
conservas e outros alimentos e tampas.

QUANTAS VEZES É PERMITIDA A DOAÇÃO?
Homens podem doar a cada 2 meses, até no máximo 4 vezes, no período de um ano. Já as mulheres podem
doar até no máximo 3 vezes, no período de um ano.
• Mais informações na unidade do Colsan – Associação Beneficente de Coleta de Sangue.
Em Jundiaí, na Av. dos Ferroviários, 2100. Acesso também pela rua 15 de Novembro, 1848.
De 2ª. a sábado, das 7h30 às 12h30 (exceto feriados). Fone: 4521-4025.
www.colsan.org.br
Depois de doar, você sentirá a sensação de transformar a realidade de alguém!
14 de Junho: Dia Mundial do Doador de Sangue!
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*imagem meramente ilustrativa*

As seis lojas Coopercica realizam a coleta desses materiais. Basta trazer o seu
descarte e depositá-lo nas lixeiras apropriadas instaladas nas seis lojas!

FUTEBOL

PROMOÇÕES

CONHEÇA O TIME QUE REPRESENTARÁ O BRASIL

VOCÊ PODE SER UM DOS GANHADORES DA SELEÇÃO DE MARCAS. PARTICIPE!

A bola começa a rolar na maior competição de futebol do mundo no dia 14 de
junho. Desta vez o país sede é a Rússia.

Até o dia 14 de julho, será realizada a promoção Seleção de Marcas – para
homenagear a Copa do Mundo -, que irá sortear seis Cooperados (um por loja),
semanalmente. Os contemplados receberão vale-compras no valor
de R$ 500,00, para serem trocados por mercadorias nas lojas
Coopercica.

Seleção Brasileira entra em campo no dia 17, quando enfrentará a Suíça. Depois jogará contra a Costa Rica
no dia 22 e no dia 27, enfrentará a Sérvia. Estes são os jogos da primeira fase. Confira os jogadores que foram
convocados pelo treinador Tite e representarão o Brasil nesta Copa.

Para participar, a partir de compras no valor de R$ 50,00, no cupom fiscal
do Cooperado deve constar - no mínimo - quatro produtos das marcas
participantes da promoção: Sadia, Perdigão, Marpa, Lacta, Cerveja Império,
Copacol, Bauducco, Dom Bosco, Coca-Cola, Danone e Nestlé.
Os sorteios acontecerão nas seis lojas e estão marcados para os dias 26 de
maio; O2, 09, 16, 23 e 30 de junho; 07 e 14 de julho.
O prazo para a retirada do prêmio é de 30 dias, a partir da data do sorteio.
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!

GOLEIROS
Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Cássio (Corinthians)

LATERAIS
Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Fagner (Corinthians)

Danilo (Manchester City)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Pedro Geromel (Grêmio)

Marcas participantes:

ZAGUEIROS
VOLANTES
Casemiro (Real Madrid)

Paulinho (Barcelona)

Fernandinho (Manchester City)

MEIAS
Philippe Coutinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

ATACANTES
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Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City) Roberto Firmino (Liverpool)

Douglas Costa (Juventus)

Taison (Shakhtar Donetsk)
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DATAS

SORTEIOS

AS COMIDAS TÍPICAS DAS FESTAS JUNINAS

GANHADORES DAS PROMOÇÕES DE 49 ANOS DA COOPERCICA

As Festas Juninas homenageiam três santos católicos: Santo Antônio (dia 13), São
João Batista (24) e São Pedro (29). Nas lojas Coopercica, você encontra produtos
juninos, distribuídos em barraca temática.

1. HOSPEDAGEM NO GRAND RESORT SERRA NEGRA
Alair da Cunha Silva Geraldo (loja 1)
Marcia Aparecida Storarri (loja 2)
Maria Tereza Verdiani (loja 3)
Angela Maria de O. Gustavo (loja 4)
Francisco Assis de Camargo (loja 5)
Ricardo Ramos (loja 6)

Como o mês de junho é a época da colheita do milho, muitos doces, bolos e salgados (servidos durante as
festas) são feitos desse alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca e bolo de milho são
alguns deles. Os festejos acontecem em todo o país e muitas pessoas adoram provar os comes e bebes típicos.
1. Vinho quente e quentão: as bebidas oficiais das festas, que ajudam a aquecer.
2. Canjiquinha: dá sustância e também aquece. É preparada em panela de barro, conforme a tradição mineira.
3. Milho na brasa: com manteiga fica mais gostoso.
4. Torta salgada: pode ser de milho, frios, carne moída ou palmito.
5. Pão de queijo recheado com pernil: irresistível.
6. Pipoca, amendoim, batata-doce, pinhão e arroz doce: presença obrigatória.
7. Pamonha: doce tipicamente caipira, não pode faltar.
8. Canjica: pode finalizar salpicando canela ou amendoim moído.
9. Bolo caipira: de fubá, milho, mandioca, tapioca, cenoura, entre outros.
10. Brigadeiro de chocolate com batata-doce: novidade nas festas. Uma delícia!

A HISTÓRIA

• Sorteio realizado em 01 de maio, com direito a acompanhante e pensão completa.

2. CESTAS DE FRUTAS DEMARCHI
Loja 1
Roseli Sanches S. Carvalho
Melissa Kuprian
Heyde Migliaccio Gira
Nestor José Mosteiro

Loja 2
Renata V. da Silva
Roberley Piva
Elzo Donizetti Porcari
Maria Rosemeire

Loja 3
Atilio Zanelatto
Andrea Ribeiro
Ana Lucia Chiquino
Magda M. Graça

Loja 4
Rosemary de Souza Bianchini
Emidio Negri
Eliana Cassi C. Cerratti
Viviane Carvalho Nabor

Loja 5
José Augusto dos Santos
lsabela Braghetto
Luis Marcelo Miranda
Roseli Rizzato F. Castro

Loja 6
Angelo Anholon
Alexandre Zolim Munhos
Carla Ap. Gaya da Costa
Morilo Luchesi

• Sorteio realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de abril.

Os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam
importantes rituais durante o mês de junho. Apesar desse período marcar o início do
inverno por aqui, eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e
muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter
religioso dos festejos juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos
católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos.
Já a valorização da vida caipira nessas comemorações, reflete a organização da
sociedade brasileira até meados do século 20, quando 70% da população vivia no campo.
Hoje, as grandes Festas Juninas se concentram no Nordeste, com destaque para as cidades
de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB).

3. KIT CHURRASCO
Loja 1
Eva Aparecida de Amor
Moacir Bortolini
Ericsson Jacintho de Oliveira
José Carlos Simoes

Loja 2		
Renilza Elias Rebouço
Jorge Francisco
Valeria Aparecida dos Reis
Andreia Mendes Santos

Loja 3
Francisco Jose Rampin
Cristian Vieira
Marjorie Beni
Cleusa Ap. Barbosa

Loja 4
João Andre de Alencar
Marco Aparecido Pizzol
Sandra Cristina S. Machado
Valdecir Antunes Alves

Loja 5
Leonor Rodrigues Pereira
Leontina do Prado Braghetto
Marcia Aparecida Ribeiro
Roseli Aparecida de Moraes

Loja 6
Oscar Melo dos Santos
Simone Bernardi Lambert
Cassia de Lima Carreira
Jose Eduardo Galvão

• Sorteio realizado em 07, 14, 21 e 28 de abril.

SOLIDARIEDADE

AGRADECIMENTO
Com a participação dos Cooperados, mais uma vez, foi possível realizar a Campanha de
Inverno, para arrecadar roupas e cobertores às famílias carentes de Jundiaí e região. Os donativos
foram encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo Paulista.
Esta Campanha agora faz parte do “Dia C” do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop). Um compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um mundo
mais justo e igual. Contamos com seu apoio nas próximas ações filantrópicas.
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NUTRIÇÃO

A COZINHA BRASILEIRA ENTRA EM CAMPO
Você consegue imaginar como seria o mundo sem feijoada, pão de queijo e
brigadeiro?
Não há como negar que a culinária nacional é cheia de sabores típicos e irresistíveis. Tanto que o site norteamericano Buzz Feed listou 24 comidas brasileiras que todo mundo precisa conhecer antes de morrer. "Você não
viveu até provar tudo isso", apontou a publicação. Confira algumas delas.

Coxinha:

surgiu no século 19, durante
a industrialização de São Paulo, para ser
comercializada como um substituto mais
barato e mais durável às tradicionais coxas
de galinha que eram vendidas nas
portas de fábricas.

"VOCÊ NÃO VIVEU
ATÉ PROVAR TUDO ISSO”
A seguir, a lista de comidas brasileiras que, segundo o site americano Buzz Feed,
todos deveriam provar um dia.

1. Acarajé
2. Açaí
3. Bauru
4. Beijinho de coco
5. Bolinho de chuva
6. Brigadeiro
7. Creme de papaia
8. Coxinha
9. Empadão
10. Farofa
11. Feijão tropeiro
12. Feijoada
13. Mandioca frita
14. Misto quente
15. Moqueca de camarão
16. Mousse de maracujá
17. Pão de queijo
18. Pastel
19. Pavê
20. Quindim
21. Requeijão
22. Romeu e Julieta
23. Salpicão
24. Vatapá

Pão de queijo: criado
em Minas Gerais, no século 18, só ficou
conhecido na década de 1950. Segundo os
mineiros, a receita original leva polvilho, ovos
caipiras e o queijo ralado. E, não pode faltar,
aquele cafezinho coado na hora, uai!

Pastel: inventado pelos imigrantes
chineses no Estado de São Paulo, por volta
de 1890, que adaptaram a receita original dos
rolinhos-primavera aos ingredientes que
tinham disponíveis no Brasil. Os japoneses,
durante a Segunda Guerra Mundial,
difundiram a iguaria, abrindo
pastelarias.

Brigadeiro:
doce de origem paulista, criado depois da
abertura de fábricas da Nestlé em São Paulo e
em Araras, por mulheres engajadas na campanha
do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da
República, em 1946. A guloseima, à base de
leite condensado, ganhou o mundo, mas
Gomes perdeu a eleição.

12

Feijoada:
nos tempos coloniais,
os escravos criaram o prato aproveitando
as sobras de comida, como pés, orelhas
e rabo do porco, que eram descartadas. Os
acompanhamentos servidos hoje em dia – arroz
branco, farofa, couve refogada e laranja – só
foram incorporados muito mais tarde,
provavelmente no século 19.
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Fazendo a Feira
Junho

MANDIOQUINHA
Essa raiz é rica em fibras, o que ajuda
a regular o intestino. Também possui
índices consideráveis de magnésio,
cálcio e vitaminas A, C e E.
A mandioquinha pode ser armazenada na gaveta
da geladeira até 5 dias. Você também pode congelála depois de preparada. Uma porção de 100 g dessa
raiz fornece cerca de 100 calorias.

DICAS
Ela pode ser cozida no vapor com azeite e
ervas e servida junto com a salada. Também pode
ser preparada em forma de purê. Se quiser, o purê
se transforma em sopa. Só vai precisar refogar um
pouco de cebola com um fio de azeite, adicionar o
purê, juntar água fervente, ajustar o sal e esperar
engrossar para servir. Outra opção é embrulhá-la com
casca em papel-alumínio e levá-la à churrasqueira. A
mandioquinha é muito versátil.

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
Batata-doce
Berinjela
Cará
Cenoura
Ervilha
Gengibre
Inhame
Mandioca
Mandioquinha
Milho-verde

Agrião
Alho-poró
Almeirão
Brócolis
Erva-doce

Carambola
Kiwi
Laranja-lima
Mexerica
Tangerina

ARTIGO

OBJETOS E BRINQUEDOS DO BEM (PARTE 1)
•Por Kátia Franco Bossonaro e Vera Lúcia Borghi Nascimento Bruder
“No início, mãos são tudo para a criança. As mãos são a pessoa, o mundo. Mãos
constituem a primeira conexão do bebê com o mundo. Mãos levantam a criança,
colocam-na no berço, lavam-na e vestem-na e até a alimentam”. Emmi Pikler
O mundo está passando por uma mudança de
época. Precisamos proteger nossas crianças do ritmo
alucinado dos adultos. Para terem saúde física e
mental, elas precisam brincar livremente e serem
cuidadas por mãos silenciosas, pacientes, cuidadosas,
seguras e resolutas. Quantas vezes, as mãos que
cuidam são impacientes, rudes, apressadas, inquietas
e nervosas? Não devemos atropelar os pequenos,
nem apressar seu processo de desenvolvimento.
Você já viu alguma criança pequena brincando
com vasilhas plásticas, panelas e tampas? Elas
adoram abrir as gavetas e portas dos armários da
cozinha para brincar com estes utensílios. Não
precisamos gastar nada para lhes oferecer momentos
de genuína alegria!
Logo, em suas primeiras manobras, os bebês
contraem o abdômen e giram para o lado para
alcançar pequenos objetos que colocamos ao
seu redor. Gostam de manipulá-los, explorar suas
características, colocá-los na boca, bater um no
outro e encantar-se com o barulho que os objetos

emitem. Utensílios de cozinha ou brinquedos de
inox, madeira, tecido e plástico proporcionam-lhes
ricas experiências sensoriais. Desafiados a alcançálos, os bebês aprendem por si mesmos a rolar,
rastejar, sentar, ficar em pé e andar. Desta forma,
experimentam orgulho e autoconfiança cada vez que
conquistam uma nova etapa.
Segundo Mirtha Chokler, facilitar que em todo
momento o bebê possa manter-se ativo, livre para
resolver com iniciativa e pertinência as tarefas que
se propõe e experimentar suas competências através
da experiência, ajuda-o a construir uma imagem
sólida de si mesmo e um sentimento de unidade e
consistência do próprio eu.
Na abordagem Pikler, o brincar livre é muito
valorizado. Após receber os cuidados básicos e
necessários, o bebê, desde o nascimento e durante
os primeiros meses, deve ser colocado de costas
em uma superfície plana e firme. Se organizamos o
ambiente com o que está precisando em cada fase,
ele irá desenvolver suas habilidades motoras.

CRITÉRIOS DE ESCOLHA
Qualidade dos
brinquedos e objetos

Critério de compra

Segurança

Inquebrável, resistente,
inviolável, sólido e lavável.

Em bom estado, não muito
pequeno, sem pontas agudas.

Riqueza para o
ensino-aprendizagem

Coloridos, mas não multicoloridos,
os mais simples possíveis, fonte de
criatividade e de imaginação, que
ofereçam experiências sensoriais e em
quantidade suficiente.

Manipuláveis e simples,
adaptados ao nível de
desenvolvimento da criança, para
que possa brincar sozinha e que
desperte seu interesse.

Variedade

Oferecer várias formas
de manipulação e de
atividades.

Peso, tamanho, cor e forma
conforme suas capacidades
físicas, mentais e intelectuais.

Escolha de acordo com
a idade da criança

• Principal bibliografia consultada: L'activité libre du jeune enfant - Association Pikler Loczy de France, Elsevier
Masson, Paris, 2008.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

TITE, O NOSSO COMANDANTE!

VIVER COM PEDRAS NO CAMINHO

Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, assumiu o comando de uma
seleção desacreditada, em junho de 2016. Dois anos depois, o prestígio do time foi
resgatado e o Brasil é considerado um dos favoritos ao título na Rússia.

Você já pensou que depois de muitas quedas - quando tudo parece dar errado acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse
dado certo?

Desde a sua estreia, com uma vitória de 3 a 0
sobre o Equador, pelas Eliminatórias da Copa, o
Brasil voltou a acreditar na seleção. “Meu trabalho é
potencializar a qualidade dos atletas”, afirmou Tite.

Em 2014, foi à Europa em busca de aprendizado.
No ano seguinte, voltou ao Corinthians e o Timão
conquistou mais um título. Até que em junho de
2016 assumiu o comando da seleção brasileira e o
respeito da torcida, que sonha com o hexa. “Eu não
prometo que o Brasil vai ganhar, não sou demagogo”,
diz o sincero treinador.

Só fui compreender isso quando comecei a me
amar de verdade.
Então, pude relaxar. Mais do que isso: pude
perceber que o sofrimento emocional é um sinal
que estou indo contra a minha verdade. Parei de
desejar que a minha vida fosse diferente e comecei
a ver que tudo o que acontece contribui para o meu
crescimento.
Desisti de querer ter sempre razão e com isso
errei menos. Desisti de ficar revivendo o passado e
de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no
presente, onde a vida acontece. Descobri que na vida

a gente tem mais é que se jogar porque os tombos
são inevitáveis.
Percebi que a minha mente pode me atormentar
e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço
do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa
aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho
e sem amigos verdadeiros, a vida é vazia e amarga.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver,
apesar de todos os desafios, incompreensões e
períodos de crise. É preciso agradecer a cada manhã
pela vida. Pedras no caminho? Guardo todas, um dia
vou construir um castelo...

HISTÓRIA
Nasceu em Caxias do Sul (RS) em 1961, e é filho
do meio de Ivone Mazochi e Genor Bachi. Quando
criança, sua família o chamava de Ade. Sua maior
diversão era jogar futebol com seu irmão mais novo
Miro, incentivado pelo pai.
Na década de 1970, Luiz Felipe Scolari, o Felipão,
que estava iniciando carreira como técnico no
Caxias, descobriu o talento de Ade para o futebol e
o levou para um teste. Só que na hora confundiu o
seu apelido com um de outro jogador e o apresentou
como Tite. Este apelido o acompanha até hoje.
Aprovado no teste, Tite passou a integrar a equipe
do Caxias. Depois, jogou por um curto período no
Grêmio, seu time do coração. Sua carreira como
jogador terminou cedo, aos 28 anos, por contusões
seguidas nos joelhos.
Seus primeiros passos como treinador foi nos
anos 1990. Em 2001, com o Grêmio, foi campeão da
Copa do Brasil. Em 2010, foi para o Corinthians, onde
ganhou títulos importantes: Libertadores, Brasileiro e
Mundial.
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SUPERSTIÇÕES
Dona Ivone, a sua mãe, é parte mais importante
de dois dos rituais seguidos por Tite como técnico.
O primeiro, e mais conhecido, é o de usar nos dias
de jogos uma camisa da cor predominante do time
que dirige. No Corinthians, usava preto; no Palmeiras,
verde. A ideia surgiu da iniciativa de sua mãe, que
depois do seu primeiro título como treinador, o
Gaúcho de 1999 pelo Caxias, lhe deu um terço na cor
do time, vermelho castanho.
A segunda superstição de Tite que também
remete à mãe é a ligação no dia da partida. Ele pede
a sua bênção e que reze por ele.
Tite, de fato, tem a religião como um traço
marcante de sua personalidade. "Eu rezo para o santo
do dia. Mas tenho o São Jorge como o principal. Só
outro dia que eu descobri que ele era o padroeiro do
Corinthians”.

REVISTA COOPERCICA

AS SEIS DIREÇÕES
Não se esqueça: todos os dias olhe nas seis direções...
Frente - para saber onde está indo e onde quer chegar.
Atrás - para lembrar de onde você veio e evitar os erros do passado.
Baixo - para se certificar de que você não está pisando em outras pessoas e
causando sua ruína ao longo do caminho.
Lados - para ver quem o apoia e quem precisa do seu apoio.
Cima - para você não se esquecer que o Criador está no controle e que cuida de
tudo e de todos.
Dentro - para você se lembrar do quanto precisa melhorar durante a sua jornada.

REVISTA COOPERCICA

17

Culinária
FIC HA 1 91

Brigadeiro Fit com Batata-Doce
(Brasil)

Choripán (Argentina)
Ingredientes

Ingredientes
1 batata-doce média cozida e sem casca
2 colheres rasas (chá) de manteiga sem sal
1 colher (sopa) de cacau em pó sem açúcar
3 colheres (sopa) de açúcar mascavo
3 colheres (sopa) de chocolate meio amargo ralado

Modo de preparo
Descasque a batata-doce e cozinhe por 25 minutos. Depois
de cozida, passe no espremedor ou amasse-a com auxílio
de um garfo, até obter um purê. Acrescente os outros
ingredientes e misture bem. Coloque em uma panela e leve
para cozinhar por 4 minutos, mexendo sem parar. Transfira
para uma travessa, espere esfriar e faça as bolinhas. Passe
no chocolate amargo ou no cacau em pó para enfeitar e
coloque em forminhas.

Tortilha de Batatas (Espanha)
Ingredientes
5 batatas descascadas
4 ovos grandes
200ml de azeite de oliva
1 cebola grande
sal e pimenta-do-reino a gosto
cebolinha

4 pães tipo francês ou 2 baguetes
4 linguiças toscana

Molho Chimichurri
1/2 xícara (chá) de salsa fresca bem picadinha
1/2 colher (sopa) de manjericão picado
1/2 colher (sopa) de orégano
1/2 xícara (chá) de azeite
1/3 xícara (chá) de vinagre
1/2 colher (chá) de coentro fresco
1/2 colher (chá) de cominho em pó
2 dentes de alho descascados e espremidos
1/2 colher (chá) de sal

Modo de preparo
Primeiro faça o molho chimichurri, se possível, na véspera,
misturando bem todos os ingredientes. Acerte o sal. Coloque
numa vasilha com tampa e conserve na geladeira de um dia
para outro. Coloque as linguiças na grelha ou leve ao forno
numa assadeira com um fio de azeite, e asse de 10 a 15
minutos, virando-as na metade do tempo. Embale o pão
no papel-alumínio e leve ao forno por alguns minutos para
aquecer. Monte o pão com linguiça e o molho chimichurri.
Se quiser, adicione queijo ralado.

Bifanas no Pão (Portugal)

Modo de preparo

Ingredientes

Descasque as batatas e corte-as no sentido do comprimento
e depois em lâminas finas de aproximadamente 3mm. Corte
a cebola da mesma forma, porém, um pouco mais grossa.
Em uma frigideira antiaderente média, coloque o azeite
e frite as batatas e a cebola em fogo médio. Quando as
batatas estiverem macias, retire tudo da frigideira com a
ajuda de uma escumadeira. Bata os ovos em uma tigela até
que fiquem espumantes. Acrescente as batatas e a cebola
aos ovos e tempere com cebolinha, sal e pimenta-do-reino.
Misture bem. Aqueça a frigideira, apenas com um fio do
azeite que sobrou e coloque a mistura. Tampe a frigideira
e cozinhe em fogo baixo até que a parte inferior fique
dourada. Depois disso, vire a massa e doure do outro lado.
Pode ser servida quente ou fria.

600g de pernil de porco
4 dentes de alho esmagados com casca
1 colher (café) de piripiri
3 folhas de louro
2 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de margarina
250ml de vinho branco
1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco
sal e colorau a gosto
mostarda
6 pães tipo francês

Imagem ilustrativa.

Modo de preparo
Corte a carne em bifes bem fininhos. Transfira para uma
travessa, tempere a carne com sal. Junte os alhos, colorau a
gosto, o piripiri, as folhas de louro e o vinho branco. Misture
tudo muito bem e deixe marinar durante duas horas. Numa
frigideira grande, aqueça o azeite e a margarina. Quando
estiver quente, junte os alhos e as folhas de louro. Escorra
a carne para não juntar água e frite-a de ambos os lados.
Quando a carne estiver frita, adicione o marinado e o
vinagre. Mexa e deixe ferver até que o molho fique bem
apurado. Sirva as bifanas no meio do pão, acompanhado da
mostarda e do molho.

