Sopas nutritivas nas lojas 1 e 2!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM AGOSTO:
04 . SAÚDE
Siga o calendário de vacinação e evite doenças!

06 . EVENTOS
Harmonização de vinhos e queijos.

08 . NUTRIÇÃO
Brunch, uma opção gostosa para confraternizações.

As lojas 1 (Jd. Cica) e 2 (Pq. Eloy Chaves)
estão servindo deliciosas sopas, preparadas com
ingredientes de qualidade e temperos naturais
como cebola e alho, nos sabores: creme de
legumes (sem carne), legumes (com músculo
e macarrão), caldo verde, feijão (leva bacon e
calabresa), mandioquinha com frango, creme de
cebola e abóbora com carne seca.
As sopas são servidas
em embalagens para viagens
(480ml e 720ml), a partir
das 16h, de segunda a
sábado; aos domingos, a
partir das 11h, nas lojas 1 e 2.
Experimente!!!

10 . PROMOÇÕES
Confira as Ofertas Especiais do Dia dos Pais.

Lojas Coopercica

12 . DATAS

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

Pai, paizinho, paizão!

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

13 . SORTEIOS
Contemplados com a Seleção de Marcas.

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

14 . FAZENDO A FEIRA

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

Nabo é o destaque do mês.

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

15 . ARTIGO
Objetos e brinquedos do Bem (Parte 2).

16 . STORYTELLING
Estudantes brasileiros apresentaram projeto à Nasa.
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17 . REFLEXÃO
Perdoar faz parte da vida.
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Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

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
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SAÚDE

VACINAÇÃO: SIGA O CALENDÁRIO E EVITE DOENÇAS!
Há dois anos, o vírus do sarampo havia sido
erradicado no Brasil. Porém, nos últimos meses, foram
confirmados mais de 800 casos, a maioria nos estados
do Amazonas e Roraima, e alguns casos no Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
É preciso comparecer nas Unidades Básicas de Saúde para verificar se
as vacinas estão em dia, desde a mãe gestante até a quarta geração!
A baixa procura no país está sendo motivada pelo esquecimento
dessas doenças, que até então estavam sob controle, o que coloca em
risco a saúde dos não vacinados.
É importante esclarecer que as vacinas são de boa qualidade e
qualquer UBS está apta a atualizar o calendário vacinal. Faça a sua parte,
pois essas doenças podem deixar sequelas irreparáveis e para a vida toda.

TRÍPLICE VIRAL
Protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Deve ser tomada na infância e em duas doses: a primeira com
12 meses e a segunda com 15 meses. Na segunda dose, a vacina recebe um reforço contra a varicela, infecção viral
altamente contagiosa que causa a catapora.
No Brasil, a segunda dose da tríplice viral não bate a meta de vacinação desde 2012. Dos três vírus combatidos
nessa vacina, o sarampo é considerado o mais perigoso, podendo ser mortal.

PÓLIO
A vacinação oral contra a poliomielite acontece em três doses nas crianças com menos de um ano de idade,
com reforço aos 15 meses e aos 4 anos. A Vigilância Epidemiológica mantém esquema especial de oferta de
vacinas contra a pólio, para atender a população em todas as Unidades Básicas de Saúde. O Brasil não registra
casos de poliomielite desde 1989.

VACINAS RECOMENDADAS PARA AS CRIANÇAS
• Ao nascer: BCG e Hepatite B
• 2 meses: Vacina Vip, Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus e Pneumocócica 10 Valente
• 3 meses: Meningocócica C
• 4 meses: Vacina Vip, Pentavalente, Rotavírus e Pneumocócica 10 Valente
• 5 meses: Meningocócica C
• 6 meses: Vacina Vip e Pentavalente
• 9 meses: Febre Amarela
• 12 meses: Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR), Pneumocócica 10 Valente e Meningocócica C
• 15 meses: Tetraviral (SCR+Varicela), VOP, DTP e Hepatite A
• 4 anos: VOP, DTP e Varicela (2ª dose)
BCG – Vacina BCG (contra tuberculose)
• Anualmente: Influenza
VIP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada)
VOP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (atenuada)
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização
DTP – vacina adsorvida difteria, tétano e
Informações: Vigilância Epidemiológica de Jundiaí – Fone: 4521-2031.
pertussis (tríplice bacteriana)
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EVENTOS

COOPERATIVISMO

“TODOS COOPERANDO PARA O BEM COMUM”

COOPERCICA REALIZOU HARMONIZAÇÃO DE VINHOS
Com a participação do sommelier Antônio Natalino
de Faria, foi realizado um workshop de harmonização
de vinhos importados com queijos finos, no dia 28 de
junho passado, na loja 3 (V. Rio Branco).
O evento foi uma parceria da Coopercica com a importadora de
vinhos Barrinhas, queijo Tirolez, pães Le Pan e águas São Lourenço.
Confira flashes do evento.

Com este slogan, a Coopercica comemorou o Dia
Internacional do Cooperativismo, em 07 de julho, realizando
diversas ações de caráter social nas seis lojas, entre elas
atividades para ajudar entidades filantrópicas, que receberam
como doação Smart TVs.
Também aconteceu
café da manhã e da tarde,
aferição de pressão e
teste de IMC (Índice de
Massa Corporal), nas
seis lojas.

Foto: JundiAqui

DOAÇÃO DE SMART TVS
As entidades filantrópicas beneficiadas com a
doação de Smart TVs Led Sony Bravia 40'' foram:
Paróquia Santa Rita de Cássia, Associação BemTe-Vi, Congregação dos Missionários de Cristo
“Aprendizado D. José Gaspar”, SOS – Serviços de
Obras Sociais e Casa Santa Marta.

Foto: JundiAqui

AÇÕES BENEFICENTES NAS SEIS LOJAS
Foto: JundiAqui

PATROCINADORES:
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Loja 1 (Jd. Cica) - Casa Santa Marta: exposição e venda de artesanato e arrecadação de alimentos.
Loja 2 (Pq. Eloy Chaves) – SOS: exposição e venda de artesanato e arrecadação de alimentos.
Loja 3 (V. Rio Branco) - Aprendizado D. José Gaspar: exposição e venda de artesanato e arrecadação de alimentos.
Loja 4 (Jd. São Vicente) - Paróquia Santa Rita de Cássia: arrecadação de alimentos.
Loja 5 (Campo L. Pta.) - Fundo Social de Solidariedade: arrecadação de alimentos.
Loja 6 (Caxambu) – Associação Bem-Te-Vi: venda de Churros Food Truck Ostentação e arrecadação de alimentos.

REVISTA COOPERCICA
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NUTRIÇÃO

Brunch:

Uma ótima opção
para comemorações!

É de origem britânica e combina café da manhã com o
almoço. Por isso devem ser servidos pratos variados, leves
e saborosos.
Considerado uma refeição ideal para reunir a família e os amigos no
final de semana, o brunch, inclusive, vem sendo oferecido em festas de
casamento. O horário para ser servido é por volta de 11 horas e pode se
estender até o final da tarde. Acompanhe abaixo sugestões de cardápio.

Pães:

croissant, pão de queijo, pão integral e opções com ervas,
gergelim e parmesão vão bem.

Frios:

peito de peru, presunto, salame, copa e lombo defumado são
ótimas opções. Sirva fatias bem finas e enfeite com azeitonas, uva tipo
Itália ou frutas secas, como damasco.

Queijos:

Decoração faz

Salada:

Toda a Diferença

ofereça diversas alternativas, com sabores suaves ou marcantes
como requeijão, queijo branco, prato, emmental, provolone e estepe.
monte uma linda travessa com folhas verdes variadas, tomates
cereja, mini cenouras, ovos de codorna cozidos e mussarela de búfala.

Outros petiscos: petit fours, bolos, torradas, cereais, margarina, patês e

Se o número de convidados for pequeno e houver lugar
para todos na mesa, deixe os lugares montados. Caso contrário,
use a mesa para acomodar os alimentos que serão servidos.
Em um aparador ou numa mesa de apoio, coloque pratos,
talheres, copos, xícaras ou canecas. Assim, os convidados
se servem e buscam um local confortável para se sentar e
confraternizar com as outras pessoas.
Os detalhes da decoração fazem toda a diferença no
brunch. Cubra a mesa com uma toalha branca. Escolha pratos
de tons suaves e variados, como amarelo, rosa, verde, azul. As
xícaras e os pires podem ser brancos. Se não tiver um jogo de
louças em número suficiente para todos os convidados, vale
misturar dois jogos, desde que as cores combinem. Louças
floridas e delicadas, por exemplo, criam harmonia com tons
suaves e pastéis.
Ouse nos guardanapos e talheres. Como o evento é
servido pela manhã, os coloridos ou com detalhes em madeira
ou rattan são bem-vindos. Para completar o clima de festa,
enfeite a mesa com vasos de flores naturais.

geleias.

Frutas frescas:

escolha as de época e fáceis de consumir. Deixe-as,
já picadas, em taças de vidro grandes e charmosas. Morango, melão,
melancia, kiwi, manga e carambola são refrescantes e dão um colorido
especial à mesa.

Pratos quentes:

as tortas salgadas e quiches são escolhas práticas
e deliciosas. Você pode comprá-las prontas e apenas aquecê-las no
momento de servir. Os sabores queijo, frango com catupiry, palmito e
peito de peru agradam os convidados.

Bebidas: sucos naturais, iogurte, água, leite, café e chás não podem

faltar.

Doces:

os caseiros, tipo doce de leite e abóbora com coco, combinam
com o clima da recepção. Torta-mousse de chocolate ou limão, quindim e
sorvetes também vão bem.
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PROMOÇÕES

DATAS

PAI, PAIZINHO, PAIZÃO!

“FILHO LIGADO, PAI CONECTADO”

Este homem que eu admiro tanto,
cheio de virtudes,
tem também seus limites,
que eu aprendi a respeitar.

A Coopercica, para homenagear os Pais, está realizando
a promoção “Filho ligado, Pai conectado”, que irá sortear
seis Smartphones Galaxy Samsung J7 (um por loja), no dia 31 de
agosto.

Com olhar de menino,
sempre pronto e atento,
procura indicar as melhores rotas,
para eu seguir.

Para participar, nas compras acima de R$ 50,00, o cooperado deve depositar seu cupom fiscal na urna desta
promoção, instalada nas lojas, até o dia 30 de agosto. Confira regulamento e boa sorte!!!

Este mestre e contador de histórias
traz em seu coração tantas memórias,
espalha no meu caminhar muitas esperanças,
certezas e confiança.

SORTEIOS

CONFIRA OS GANHADORES DA SELEÇÃO DE MARCAS

Este homem alegre e brincalhão,
às vezes, silencioso e pensativo,
homem de fé e batalhador,
sensível e generoso.

26 DE MAIO

Com seu abraço aconchegante,
me acolhe em todos os momentos,
nas alegrias
e também na tristeza.
Meu velho, meu amigão,
meu conselheiro:
infinito é seu coração.

Loja 1 - Jonatas Marcos Cunha
Loja 2 - Andreia Pantarotto
Loja 3 - Neusa Maria S. de Oliveira
Loja 4 - Aguinaldo de Almeida
Loja 5 - Dalnei Neves
Loja 6 - Eurico Borgonovi

02 DE JUNHO

30 DE JUNHO

09 DE JUNHO

07 DE JULHO

Loja 1 - José Carlos Peres
Loja 2 - Letícia Mazucato de Brito Sá
Loja 3 - Sandra Regina G. Rodrigues
Loja 4 - Marco Cesar do Carmo
Loja 5 - Nayara Gil de Souza Lucca
Loja 6 - Ivani Braun

Pai, você ilumina o meu caminho,
feito de lutas e incertezas,
mas também de muitas esperanças e sonhos!
Obrigado,
Pai, paizinho, paizão,
com quem aprendo a viver e a ser feliz!
• 12 de Agosto: Homenagem da Coopercica aos Pais!

23 DE JUNHO

Loja 1 - Renato Silveira Gomes
Loja 2 - Ivan de Oliveira Sacramento
Loja 3 - José Donizetti Adame
Loja 4 - Vanderlei Borduchi da Silva
Loja 5 - Sheila de Lima Pereira
Loja 6 - Arnaldo Antonio de Omena

Loja 1 - Osvaldo Luiz Pavão
Loja 2 - Ana Paula Santos Maso
Loja 3 - Daniel de Oliveira Santos
Loja 4 - Paola Corradin
Loja 5 - Benedita Ap. Felix Gonçalves
Loja 6 - Rodrigo Alexandre Maziero

Loja 1 - Ronaldo José Gallo
Loja 2 - Sandro de Souza Quesada
Loja 3 - Ediviges Ap. Alves de Camargo
Loja 4 - Eloi Rodrigues dos Santos
Loja 5 - Paulo Roberto dos Santos
Loja 6 - Severino Candido Gomes

Loja 1 - Moacir Belinatti
Loja 2 - Leandro Sauin
Loja 3 - Renato da Silva Marques
Loja 4 - Débora Savio dos Santos
Loja 5 - Nayara Gil de Souza Lucca
Loja 6 - Felipe Chui Pressinotti

16 DE JUNHO

14 DE JULHO

Loja 1 - Bruno Donadel Roveri
Loja 2 - Luiz Francisco da Silva
Loja 3 - Maria Valéria Pereira Melin
Loja 4 - Sebastião Rodrigues de Oliveira
Loja 5 - Reginaldo Miguel de Faria
Loja 6 - Rafael Ordine de Castro

Loja 1 - Lair de Lurdes Canella
Loja 2 - Ademir Luiz Pinheiro
Loja 3 - Rita de Cássia Caltran Banhe
Loja 4 - Maria Denise B. Zulpo
Loja 5 - Paulo Sérgio da Silva Pinto
Loja 6 - Simone Bernardi L. de Souza

* Sorteios de 48 vale-compras (6 por loja), no valor de R$ 500,00.
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Fazendo a Feira
NABO
É um tubérculo pouco calórico que
apresenta
nutrientes
importantes
para a manutenção da saúde e da boa
forma. O nabo, por suas propriedades
nutricionais, já fazia parte da dieta dos
gregos e romanos.
Chegou ao Brasil através dos colonizadores
portugueses. Os mais comuns são os redondos, roxos
na parte superior e brancos na porção final, e aqueles
completamente brancos, com o mesmo formato das
cenouras.
Por serem pouco calóricos (100g desses
tubérculos crus fornecem apenas 18 calorias) e
apresentarem sais minerais como potássio, sódio,
cálcio e fósforo, além de fibras e vitamina C, os nabos
são indicados para as dietas.

Agosto

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
Cará
Cenoura
Ervilha
Inhame
Mandioca
Mandioquinha
Nabo
Pimentão
Rabanete

Agrião
Alho-poró
Brócolis
Coentro
Couve
Couve-flor
Escarola
Erva-doce
Espinafre
Mostarda
Rúcula

Banana Nanica
Caju
Carambola
Kiwi
Laranja-pera
Lima
Maçã
Mamão
Mexerica
Morango
Tangerina

DICAS DE PREPARO
Crus, são refrescantes e ligeiramente amargos,
sendo muito consumidos na forma de saladas.
Quando cozidos, para o preparo de sopas ou purês,
eles adquirem um sabor mais suave. Com os nabos
também podem ser feitas conservas. As suas folhas
são comestíveis, bastante nutritivas e possuem
um sabor próximo ao da mostarda; podem ser
consumidas cruas ou cozidas.

ARTIGO

OBJETOS E BRINQUEDOS DO BEM (PARTE 2)
• Por Kátia Franco Bossonaro e Vera Lúcia Borghi Nascimento Bruder
Do nascimento aos primeiros deslocamentos nos primeiros meses de vida, o bebê descobre seu
corpo e o ambiente circundante. Seus movimentos,
seus sons e seus encontros com os adultos. O contato
de seu corpo com objetos resulta em sensações
corporais que ele irá armazenar e organizar.
Sugestões: pequenos objetos de pelúcia, laváveis,
animais, bonecas, peteca de tamborete, argolas de
madeira e plástico e chaveiro plástico.
Dos primeiros deslocamentos à marcha durante este período, a criança experimenta
vários movimentos, diversas posturas e posições
intermediárias que gradualmente a leva da posição
estendida à verticalidade. Sugestões: girafa,
chocalho de madeira vazado com guizo de metal
interno, haste em semicírculo feita com contas de
madeira, brinquedos que deslizam como caminhão,
bacias de inox e boia de piscina.
Da marcha aos 2 anos - quando começa a andar,
a criança já aprendeu sobre seu corpo, o espaço
que ocupa, os objetos que estão lá, e torna-se
capaz de agir nesse ambiente que explora como
um verdadeiro pesquisador. Sua grande mobilidade
pode dar a impressão de uma dispersão. Ela se move;
mas, muitas vezes, está focada na sequência dos atos
motores. Sugestões: cesta com miniaturas de pratos,
copos, panelas, baldinhos, ligue-ligue de peças
plásticas pequenas, bate-bate de madeira, cachorro
de madeira, carrinho para andar apoiado e triciclo.
Dos 2 aos 3 anos - o que caracteriza essa idade é:
• O domínio e o prazer das habilidades motoras

sempre presentes. A criança controla bem o seu
equilíbrio e se arrisca a brincar em atividades mais
perigosas (pula, sobe, escala, pedala...), através das
quais ela aperfeiçoa o conhecimento de seu corpo.
• O acesso à linguagem favorece a passagem do
ato motor para o pensamento.
• O jogo simbólico é enriquecido, permitindo
à criança encenar suas emoções com maestria.
Sugestões: moinho de água ou areia, instrumentos
sonoros, miniaturas de utensílios de cozinha, posto
de gasolina, bonecos Playmobil, miniaturas de
animais de borracha, carrinhos de boneca, triciclos,
carriola, jogo de memória, dominó e quebra-cabeça
de madeira.
Objetos utilizados durante os três primeiros
anos de vida: bolas vazadas (fáceis de agarrar), bolas
pequenas de borracha, bonecas de pano, cálices e
tampas plásticas, cestas e vasilhas de plástico vazado
(são mais leves), grandes bacias e caixas plásticas,
blocos gigantes de construção e blocos de madeira
para construção.
Para concluir, vale lembrar que é fundamental
repensarmos sobre a concepção de infância,
atualmente reprimida pela falta de tempo dos
pais que os inserem em inúmeras atividades, para
poderem trabalhar mais e comprar o que não é
essencial para eles. Estamos equivocados ao pensar
que desta forma vamos proporcionar um futuro feliz
e promissor aos filhos. As crianças precisam é de
tempo para explorar e brincar livremente sob o olhar
dos pais, precisam de tempo juntos!

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

REFLEXÃO

ALUNOS BRASILEIROS APRESENTARAM PROJETO À NASA

ERRAR FAZ PARTE DA VIDA. PERDOAR, TAMBÉM!

Estudantes de colégios públicos e particulares de São Paulo, entre 13 e 15 anos,
apresentaram um experimento para ser enviado à Estação Espacial Internacional
(ISS), numa ação anual do governo americano em parceria com a Nasa (agência
espacial dos EUA). O evento aconteceu no dia 29 de junho passado.

Quando uma pessoa comete um erro numa aldeia no Pacífico, ao invés de ser
criticada ou advertida, é convidada a participar de um ritual, onde a comunidade se
reúne para escutá-la.

“Nós estamos num momento em que precisamos
escolher se o Brasil vai ser um ator ou um espectador
do acesso ao espaço. É esse o meu trabalho:
transformar o Brasil num ator”, afirmou o engenheiro
espacial Lucas Fonseca, coordenador da Missão
Garatéa, que desenvolveu o projeto em parceria com
os colégios.

Ela só precisa contar tudo de bom que já fez. E tem a seu favor o tempo: a comunidade se reúne do pôr-dosol até o dia amanhecer. Eles acreditam que durante esse período a pessoa conseguirá se conectar com a sua
essência e expressar os seus gestos de bondade - que nem se lembrava mais. Ao se reconectar com sua alma,
ganhará confiança para se reequilibrar.
Essa tribo acredita que o perdão acontece a partir do momento em que o indivíduo se reconecta com a sua
essência, através de lembranças positivas que são contadas para o grupo.
A crença deles é que dessa forma podem ajudá-la a se lembrar da sua alma. Acreditam que um erro pode
representar um pedido de socorro e compreendem que, muitas vezes, os indivíduos estão enfraquecidos do seu
“melhor” e necessitam de atitudes solidárias.

PARA REFLETIR
- Assim como essa comunidade, não se esqueça que por pior que seja a consequência de um ato, as pessoas
fazem coisas boas. E, enxergar o melhor delas, é praticamente abençoar esse ser humano. É compartilhar o bem.
É construir relações de convivência muito melhores. O perdão faz parte dessa relação!

É a primeira vez que um grupo de alunos
brasileiros, dos colégios Dante Alighieri, Projeto
Âncora e Escola Municipal Perimetral, em São
Paulo, participa do evento. A competição estudantil,
chamada de Programa de Experimentos Espaciais
para Estudantes, é realizada há 12 anos. Nunca um
país de fora da América do Norte havia participado
da iniciativa.
“Acho que foram os cinco passos mais difíceis da
minha vida”, contou o estudante Otto Gerbaka, 13,
sobre o percurso que fez até o palco.
“É uma honra ter vocês aqui. Isso vai servir como
modelo para a nação inteira”, afirmou o coordenador
do programa, Jeff Goldstein.
Em inglês, os brasileiros se revezaram para
contar como funciona o experimento, que irá enviar
ao espaço uma ampola de um composto feito de
cimento e pó de plástico verde. Caso resista à
microgravidade, pode ser uma alternativa para a
construção de colônias humanas fora da Terra.
Natan Cardoso, 15, colocou até borrachinha
verde-e-amarela no aparelho que usa nos dentes.
“Não foi para a Copa, não; foi para mostrar aqui na
Nasa”, disse ele.
Foram meses de preparação e estudos. A equipe
vencedora concorreu com 72 grupos de brasileiros.
Três projetos foram enviados à Nasa, e apenas um foi
selecionado.
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- O perdão é muito saudável. Embora a dor e a raiva causadas por uma ofensa nos machuque muito, é necessário
superar e perdoar para seguir em frente.
- Somos feitos para o perdão, para a bondade, para a troca, para a paz; para facilitarmos a existência uns dos
outros, para a coragem e para a alegria de, simplesmente, ser.

Depois de escolhido o experimento, em dezembro
do ano passado, os alunos passaram a se organizar
para a viagem. Alguns reforçaram as aulas de inglês.
Outros fizeram vaquinha com os colegas para pagar
as passagens.
“Eu vendi muito brigadeiro para conseguir vir”,
contou Sofia Palma, 13. “Sempre gostei muito de ler
sobre Ciência, mas nunca pensei que estaria em um
projeto desse porte”.
A possibilidade de criar novos engenheiros
espaciais é real entre o grupo. “Eu nunca tinha
pensado em trabalhar com o espaço. Com esse
projeto, eu acho que é uma possibilidade”, disse
Laura D’Amaro, 13.
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Bruschettas de Queijo Brie e Uva
Ingredientes
100g de queijo tipo brie picado
2 grãos de pimenta rosa triturados
1/2 colher (chá) de sal
1 pote de Iogurte Nestlé Grego Tradicional
4 colheres (sopa) de nozes picadas
10 fatias finas de pão italiano (pequeno) ou ciabatta
1 dente de alho descascado
1 xícara (chá) de uvas sem sementes, fatiadas
queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo
Em um recipiente amasse o queijo brie e a pimenta rosa.
Adicione o sal, o Iogurte Nestlé Grego, e as nozes até obter
uma pasta cremosa. Reserve. Em uma assadeira grande
espalhe as fatias de pão e leve-as ao forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de 10 minutos, ou até que fiquem
crocantes (sem dourar). Retire do forno e esfregue o alho
sobre cada uma das fatias. Cubra com uma porção da pasta
reservada, distribua as uvas, polvilhe o queijo parmesão e
leve novamente ao forno médio-alto (200°C), preaquecido,
por cerca de 3 minutos. Sirva a seguir.
Dica: se desejar, substitua o queijo tipo brie pela mesma
quantidade de queijo de cabra.
Receita Nestlé

Salada de Nabo com Erva-Doce
Ingredientes
1 nabo branco, ralado grosso
1/2 rabanete, picado em rodelas finas
1 maçã pequena, cortada em palitos finos
1/2 maço de erva-doce picado
folhas de hortelã

um molho. Coloque os vegetais em uma saladeira e envolva
com o molho. Por último, espalhe as folhas de hortelã fresca
picada. Sirva a seguir.

Quiche de Legumes
Ingredientes
3 xícaras (chá) de farinha de trigo (350g)
1 xícara (chá) de manteiga sem sal (200g)
1 ovo
1/2 colher (chá) de sal
1/2 xícara (chá) de vagem aferventada e picada (40g)
1/2 xícara (chá) de cenoura aferventada e cortada em
cubinhos (60g)
1/2 pimentão vermelho pequeno aferventado, em cubinhos
3 ovos batidos
1 xícara (chá) de creme de leite fresco
1 sachê de Tempero Sazón® Amarelo
1 pitada de sal

Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque a farinha, a manteiga, o ovo
e meia colher (chá) de sal, e amasse bem. Deixe na geladeira
por 30 minutos. Forre uma assadeira grande (26cm de
diâmetro) com a massa, fure-a com um garfo e leve ao forno
médio (180 graus), preaquecido, por 15 minutos. Em outra
tigela média, coloque a vagem, a cenoura, o pimentão, os
ovos batidos, o creme de leite, o Tempero Sazón® e o sal
restante, e misture bem. Disponha sobre a massa e leve ao
forno médio (180 graus), preaquecido, por mais 30 minutos,
ou até dourar. Retire a quiche do forno e sirva em seguida.
Receita Ajinomoto

Molho
3 colheres (sopa) de vinagre de arroz
1 colher (sopa) de molho de soja
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sobremesa) de mel
2 colheres (sopa) de água morna
1/2 dente de alho picado
gengibre ralado fino a gosto
1 pimenta malagueta picada, opcional

Modo de preparo
Lave bem todos os ingredientes da salada, descasque e
corte-os conforme indicado ou a seu gosto. Reserve as
folhas de hortelã. À parte, prepare o molho: junte todos os
ingredientes num pote de vidro, tampe e agite bem até ficar

Imagem ilustrativa.

