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FIQUE BEM

Pensar
positivo
faz bem
à saúde
Segundo médicos da Universidade Harvard (EUA),
atitudes positivas ajudam o sistema cardiorrespiratório.
Foram avaliados homens e mulheres na faixa dos
60 anos.
Também aplicaram testes de personalidade para
identificar quem eram os otimistas e os pessimistas.
Depois de 8 anos, constatou-se que a turma do bom

se alimentar melhor. Porém, há outra explicação, sobre a relação entre os hormônios e o estresse – problema que os otimistas parecem enfrentar melhor que
os pessimistas.

humor tinha um sistema imunológico mais resistente

Longos períodos de irritação e melancolia ativam

a doenças pulmonares quando comparada ao grupo

o córtex das glândulas suprarrenais, com a produção

dos estressados. Até mesmo os fumantes otimistas

de cortisona - um hormônio imunossupressor, que di-

apresentaram melhores resultados que os adeptos do

minui a ação do sistema imunológico. Assim, evitando

tabagismo que eram, digamos, baixo-astral.

o estresse, o indivíduo tem melhores condições imunológicas para não contrair doenças ou até mesmo se

CORAÇÃO
O coração também bate melhor quando o bom hu-

recuperar delas.

mor predomina. Pesquisadores do Instituto Delfland

O PODER DA MOTIVAÇÃO

de Saúde Mental, na Holanda, monitoraram idosos

A motivação não age sozinha. Ela deve estar aliada

entre 64 e 84 anos durante 15 anos. A incidência de in-

justamente ao pensamento positivo. Algumas pessoas

fartos e derrames foi menor entre aqueles que tinham

têm predisposição para ver o futuro com mais otimis-

uma atitude positiva. Os otimistas apresentaram ainda

mo e, então, assumem a responsabilidade pela própria

menor risco de terem doenças cardíacas.

vida e vão atrás do que desejam, sem responsabilizar

O que essas pesquisas revelam pode soar óbvio:
pessoas com disposição para ver o lado positivo da vida
tendem a cuidar mais da saúde, a praticar exercícios e
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os outros por eventuais fracassos.
Pensar positivo pode não ser fácil, mas vale a pena
tentar. A saúde agradece!
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DEU ÁGUA NA BOCA

Ceia da
			

União

Nas festas de fim de ano, sirva pratos que são unanimidade!

O objetivo é criar um cardápio para agradar a todos

temperos. Deixe que cada um tempere da maneira que

ou pelo menos a maioria, e reunir os convidados em

preferir. Para facilitar, azeite e vinagre devem estar

torno de um único consenso: a boa comida.

próximos da salada.

PÃO COM PATÊS

LASANHA
Uma bela lasanha é muito bem aceita. Pode ser à

Vamos começar com a dupla que realmente une

bolonhesa, ao sugo, presunto e queijo, quatro queijos

multidões. Não há quem recuse sentar-se à mesa e

ou espinafre com molho branco. Para agradar, sirva

partilhar um pão - o tipo Italiano, por exemplo, é

uma que leva carne e outra vegetariana. Não pode fal-

unanimidade – com patês (como tomate seco, ervas,

tar queijo ralado para polvilhar a massa. Mangia che

atum, alho, entre outros) ou uma manteiga de quali-

te fa bene!

dade.

QUEIJOS E FRIOS

FRANGO ASSADO COM FAROFA
Um prato que poderia se chamar “um clássico al-

Ainda de aperitivo, uma opção prática é montar

moço de domingo”, mas que merece ser servido em

uma tábua de queijos (pode ser parmesão, gorgonzola,

qualquer ocasião. Se preferir, pode substituir o frango

prato, brie e mussarela) e outra de frios (presunto, sa-

por chester, peru, lombo ou pernil. A farofa não pode

lame, copa e peito de peru).

faltar, pois combina com qualquer assado. Salgada ou

SALADA ARCO-ÍRIS
Uma entrada prática, saudável e atraente. Rale ce-

doce, vai depender da preferência dos convidados.

GRATINADO DE BATATA

nouras, beterrabas, repolho e pique bem fininho uma

Batata é quase um símbolo da paz. Em sua grande

verdura que os convidados gostam – rúcula é bem

versatilidade, satisfaz a todos. Uma das maneiras de

aceita. Para acompanhar, o amado tomatinho cere-

prepará-la é gratinada, com manteiga e queijo. Se qui-

ja. Vai ser uma explosão de cores e sabores. Sirva sem

ser sofisticá-la, pode acrescentar alho-poró.
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Sobremesas
PANETONE COM SORVETE
Sorvete é uma aposta garantida de sobremesa para
conquistar o coração das visitas. Creme é o sabor ideal
para acompanhar o tradicional panetone.

FRUTAS
As frutas da estação (abacaxi, melancia, uva, pêssego e ameixa) não podem faltar na sua ceia. Outra
sugestão: frutas secas (como tâmara, damasco e figo)
e oleaginosas (noz, castanha-de-caju, castanha-do-pará, amêndoa e pistache).
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ACONTECE AQUI

O QUE TEM DE NOVO

Formatura do "Aprendiz Cooperativo"
A Coopercica realizou a formatura da 9ª. turma, no dia 29 de outubro passado.
Esse programa de inclusão profissional vem sendo desenvolvido pela Coopercica desde 1998, com o
objetivo de capacitar profissionais para o mercado de

Rede Coopercica
I naugura L oja

em

V árzea P aulista

trabalho.
Quarenta e dois jovens, entre 14 a 16 anos, participaram desse programa, uma parceria da Coopercica
com o Sescoop/ SP (Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo) e o CIEE (Centro de Integração

É a sétima loja da Rede! Atende as expectativas dos Cooperados
que moram nessa região e foi inaugurada no dia 07 de dezembro.

Empresa Escola).

rejo” Safra, em Várzea Paulista, Cidade das Orquídeas.

A instrutora Izabeli Avila participou do evento,

Foi toda remodelada, para satisfazer os Cooperados.

junto com a Conselheira Administrativa da Cooperci-

Orlando Marciano, presidente do Conselho de Ad-

ca, Beatriz M. P. Carvalho, e Bruna Vitória Vendramin,

ministração da Coopercica, comentou que este bairro é

do departamento de R.H.

tradicional e um dos mais populosos de Várzea. “Por-

Os jovens tiveram aulas teóricas sobre Comércio e

tanto, a Coopercica quer atender as necessidades dos

Varejo e vivenciaram a prática nas lojas Coopercica.

moradores e oferecer o que há de mais moderno, além
da qualidade incomparável, que é o grande diferencial
da rede”, disse.

Com a palavra, a oradora

Segundo o sr. Orlando, a expectativa é cumprir com
o papel econômico e social de uma cooperativa, que é

“Lembro-me das histórias que ouvia quando era pequena e não entendia. Hoje, percebi

regular preços, oferecer qualidade nos serviços, gerar

que cada uma tem um significado e retirei alguns aprendizados para a minha vida. Cha-

postos de trabalhos e realizar ações socioambientais

peuzinho Vermelho disse que a estrada é longa e deserta. Com a Bela Adormecida, aprendi

em prol da comunidade.

que quem dorme demais não vê a vida passar. A Cinderela me ensinou a não desistir dos

A abertura desta loja representa mais facilidade

meus sonhos, pois eles não caberiam em mais ninguém, como um sapatinho de cristal. A
Branca de Neve me ensinou que se tenho amigos jamais estarei sozinha. E, finalmente, com
a Bela entendi que enfrentarei feras na vida, mas que isso não me impedirá de realizar o
meu final feliz. Agora, com esperança de grandes sucessos, seguimos nesta nova etapa, pois
a nossa caminhada apenas começou”, destacou a oradora da turma, Jéssica Ferreira Pizol.

para a Coopercica negociar os preços dos produtos com
Trata-se de uma loja moderna e revigorada, de
acordo com o padrão de qualidade Coopercica. Tem
área de vendas de 1.800m², 13 check-outs e aproximadamente 100 funcionários. Conta com 100 vagas de
estacionamento, fraldário e até área de descanso para

os fornecedores. Ou seja, os Cooperados podem esperar preços competitivos, muitas ofertas e promoções.
Então, venha conhecer a nova loja do Jardim Promeca e torne-se um Cooperado, para ter acesso a essas
vantagens.

quem está fazendo compras.
Além disso, segue o modelo de acessibilidade (am-

COMPARTILHE ESSA IDEIA

plos corredores), sustentabilidade (instalação de lâmpadas de LED em toda a loja, por exemplo) e segurança

Participe do “Natal sem Fome”

(câmeras de monitoramento 24h/dia), como nas outras lojas.
Os destaques são o açougue (com atendimento
personalizado no balcão e autoatendimento, igual ao

Seja solidário e colabore com esta campanha, promovida pela Coopercica.
Para participar, basta doar, em qualquer loja,

NATAL

SEM FOME

neficentes cadastradas.

um quilo de alimento não perecível, até o dia 24

Segundo o movimento “Ação da Cidadania”,

de dezembro. Com este gesto, você estará aju-

11% da população mundial passa fome. Só no Bra-

dando as famílias carentes de Jundiaí e região.

sil, 7 milhões de pessoas não têm acesso à quan-

Os donativos serão entregues às entidades be-
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tidade necessária de alimentos para sobreviver.

da loja da V. Rio Branco, em Jundiaí), a padaria (pães
feitos e assados na hora) e o setor de hortifrutis (com
alta qualidade nos legumes, verduras e frutas).

LOCALIZAÇÃO
A loja 7 está instalada na Av. Duque de Caxias,
2395, no Jardim Promeca, onde funcionava o “ataca-
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É DIA

Cestas

uma delícia os novos

para

*imagem ilustrativa

Presentear
Uma boa opção custo/benefício
de presente natalino é adquirir as
Cestas Agro, nas lojas Coopercica.

Panetones
Coopercica
Preparados com fermentação natural, são macios e gostosos. Experimente!

Além dos ótimos produtos que acompanham as

A produção acontece na Padaria Central (loja 1 – Jd.

cestas, todas dão direito a brindes como ingressos para

Cica) e os panetones podem ser encontrados nas sete

o parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva. Confira algumas sugestões.

FELICIDADE – 25 ITENS – BRINDES:

lojas. As novidades são os sabores Frutas Cristalizadas com Nozes e Gotas de Chocolate com Cereja (com

Bolsa térmica em matelassê, 2 vouchers cinema Itaú, 2

cobertura de chocolate ao leite Nestlé). A tradicional

vouchers “Playland” e 1 voucher Wet’n Wild.

Rosca Natalina, com uma generosa cobertura de fondant (glacê especial), é deliciosa!

PANETONES
Frutas Cristalizadas com Nozes: receita bem caseira, com recheio de frutas cristalizadas e nozes. O
resultado é um panetone com sabor diferenciado.
Gotas de Chocolate com Cereja: o destaque é esse

PAZ - 22 ITENS – BRINDES:

CARINHO – 27 ITENS – BRINDES:

2 vouchers cinema Itaú, 1 voucher diversões eletrônicas

1 caixa de som com bluetooth e led colorida, 2 vouchers

“Playland” e 1 voucher Wet’n Wild.

cinema Itaú, 2 vouchers “Playland” e 2 vouchers Wet’n
Wild.

recheio delicioso e tem ainda uma generosa cobertura
de chocolate ao leite Nestlé mesclada com chocolate
branco, que faz toda a diferença.
Mini Panetones: nos sabores de frutas e chocolate,
em embalagem de 100g, com preço bem acessível. Uma
opção para presentear os colegas de trabalho.
Rosca Natalina: a massa é de panetone, bem leve e
macia. Leva frutas cristalizadas e passas, com uma cobertura generosa de fondant (glacê especial misturado
a frutas, passas, nozes e cerejas). Sobremesa prática e

AMIZADE – 36 ITENS – BRINDES:

NATAL SHOW – 24 ITENS – BRINDES:

Kit (jogo americano e porta-copos), 2 vouchers cinema

Kit (jogo americano e porta-copos), 2 vouchers cinema

Itaú, 2 vouchers “Playland” e 1 voucher Wet’n Wild.

Itaú, 2 vouchers “Playland” e 1 voucher Wet’n Wild.

12 | Revista Coopercica

*imagens ilustrativas

gostosa para as festas de fim de ano e também para ser
servida em um café da tarde.
*Aceita-se encomendas desses produtos nas padarias de cada loja, com antecedência.
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É ÉPOCA

Dezembro

Manga

Confira os legumes, as verduras e as frutas da estação
que estão em abundância de oferta e preços mais
acessíveis. Mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abobrinha

• Almeirão

• Abacaxi

• Beterraba

• Cebolinha

• Ameixa

• Cenoura

• Endívia

• Banana-prata

• Cogumelo

• Erva-doce

• Cereja

• Pimentão

• Folha de uva

• Coco verde

• Tomate

• Hortelã

• Figo

• Vagem

• Orégano

• Framboesa

• Rúcula

• Graviola

• Salsa

• Kiwi

• Salsão

• Laranja-pera
• Limão
• Lichia
• Maçã
• Manga
• Maracujá
• Melancia
• Melão
• Nectarina
• Pêssego
• Romã
• Uva

Típica da Ásia, a manga foi trazida pelos portugueses e acabou se adaptando bem no Brasil. Além de ser
uma fruta saborosa, apresenta boas quantidades de
nutrientes e fibras, importantes para a saúde. 100g da
fruta têm 60 calorias.

TIPOS
Espada - considerada a manga mais antiga do País,
tem forma alongada e achatada, e a casca é verde.
Palmer - sua polpa é amarelada e tem poucos ou
nenhum “fiapo”.
Tommy - a mais consumida no Brasil, tem formato oval e cores que vão do amarelo ao laranja.
Rosa - redonda, sua casca de cor vermelho-rosada
deu nome à fruta, que é muito cultivada no Nordeste.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

A Véspera

O criador das

de Natal

CARTAS

O escritor John Ronald Reuel Tolkien nasceu na

muitos dos meus mensageiros jamais voltaram”.

África do Sul em 03 de janeiro de 1892, mas viveu no

Conforme seus filhos foram ficando adultos, as

Reino Unido até a sua morte em 1973. Escreveu entre

cartas eram direcionadas aos menores. Em geral,

outros livros de sucesso, “O Senhor dos Anéis”, que

Tolkien deixava de enviá-las quando cada filho com-

até virou filme e foi uma das maiores bilheterias da

pletasse 14 anos.

presentes no imaginário infantil, nas decorações e co-

história do cinema.

memorações natalinas.

Tornou-se filósofo e professor universitário. Casou-se com Edith Bratt, com quem teve quatro filhos.
Pai dedicado, todos os anos enviava aos filhos Cartas
do “Papai Noel, vindas diretamente do polo norte”.
Usando a criatividade de escritor, Tolkien conseguia driblar a falta de dinheiro e presentear os filhos
com essas cartas natalinas que contavam as mais fantásticas aventuras do bom velhinho vestido de vermelho e seus amigos, como o Urso Polar, o Boneco de
Neve e o secretário Elfo Ilbereth.
Através das Cartas, Tolkien criou estórias impressionantes como as guerras entre os gnomos vermelhos
e os trasgos (Goblins). E não omitiu comentários sobre
a 2ª. Guerra Mundial. Na Carta endereçada a sua filha
Priscila, em 24 de dezembro de 1933, escreveu: “O Papai Noel está enfrentando dificuldades por causa dessa
guerra horrível, que está reduzindo todos os nossos
estoques, e há muitos países em que as crianças estão morando longe de suas casas. Por causa da guerra,
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Em 1823, o americano Clement Clarke Moore criou
um conto de Natal, cujos personagens até hoje estão

Campanha dos Correios
As Cartas do Papai Noel ainda hoje conseguem
realizar sonhos e espalhar alegria e esperança às
crianças carentes brasileiras, graças à campanha
“Papai Noel dos Correios”.
Realizada em todo país, há 25 anos, tem como
objetivo o envio de carta-resposta às crianças que
escrevem ao Papai Noel e atende, dentro do possível, aos pedidos de presentes de Natal daquelas
que estão em situação de vulnerabilidade social.
Essas Cartas estimulam a escrita infantil e
também ajudam a divulgar valores natalinos
como a solidariedade.
Mais informações podem ser obtidas no link:
blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios

“Era véspera de Natal e nada na casa se movia. As
meias foram penduradas sobre a lareira com muito
cuidado, na esperança de que Papai Noel chegasse. Só
que a condição era esperá-lo na cama.
Obedeci e fui me deitar. Até sonhei com rosquinhas

tavam rosadas. A barba - branca como a neve - caia em
seu queixo e pescoço. Sua barriga era grande.
Quando os nossos olhares se encontraram, eu sorri.
E Papai Noel correspondeu com uma piscadinha. Não
disse uma só palavra, mas recheou as meias com presentinhos. Rapidamente, acenou e saiu.
Quando fui espiar pela janela, ele já estava em seu
trenó. Antes de desaparecer no céu, escutei suas palavras: Feliz Natal a todos. Hohoho”.

de Natal que dançavam. Fui acordado com um toque-toque no telhado.
Pulei da cama para ver o que estava acontecendo.
Abri a persiana e vi a lua no colo da neve, iluminando um trenó com oito renas, estacionado no jardim da
minha casa.
Olhei para cima e lá estava Papai Noel entrando
pela chaminé. Corri para a escada e ainda consegui vê-lo carregando um saco de brinquedos nas costas. Ele
vestia uma roupa vermelha e usava um cinto preto,
que segurava suas calças, mas não escondia sua grande barriga.

PARA REFLETIR
• Não deixe que o tempo acabe com a magia do
Natal. Crianças e adultos precisam sonhar, ter
esperança e fé, para construir o futuro.
• Mais amor e tolerância com o próximo!
• Por um mundo no qual abraços valham mais
que dinheiro. Quase tudo está à venda nesta
vida. Só o carinho sincero é que não tem preço!
Feliz Ano Novo!!!!!

Seus olhos – como brilhavam! Suas bochechas es-
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*imagem ilustrativa

RECEITAS

Tender ao Molho de Abacaxi
Ingredientes
1 Mini Tender Sadia
2 colheres (sopa) de cravo-da-índia
2 colheres (sopa) de Qualy cremosa sem sal
1 colher (sopa) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de mostarda
4 xícaras (chá) de suco de abacaxi
1 colher (café) de farinha de trigo
1 abacaxi descascado e cortado em rodelas
1/2 xícara (chá) de amoras frescas ou outras frutas
vermelhas (mirtilos, framboesas)

Modo de preparo
Em uma assadeira, acomode o tender e faça riscos
em forma de losangos em sua superfície. Espete
um cravo-da-índia em cada cruzamento. Misture a
margarina, o açúcar mascavo e a mostarda e pincele
o tender. Regue com o suco de abacaxi e cubra com
papel-alumínio. Leve para assar em forno a 200ºC por
1 hora. Retire o papel-alumínio e retorne ao forno por
mais 40 minutos, regando de tempos em tempos com
o caldo da assadeira. Transfira o tender para a travessa
em que for servir e reserve. Leve a assadeira ao fogo,
acrescente a farinha ao caldo do cozimento e deixe
cozinhar até começar a engrossar. Decore o tender com
o abacaxi e as amoras e sirva em seguida acompanhado
pelo molho da assadeira.
Receita Sadia

FICHA 197

Salada Grega de Chester
Desossado Perdigão
Ingredientes
500g de Chester Desossado Perdigão assado
2 pés de alfaces
2 tomates sem semente
1 cebola
2 raminhos de cebolinha
2 abacates maduros
3 colheres (sopa) de suco de limão
200g de queijo feta (ou ricota)
5 colheres (sopa) de azeite
1 colher (café) de orégano seco
sal a gosto
4 colheres (sopa) de azeitona preta sem caroço
1 colher (sobremesa) de pimenta-do-reino
2 colheres (sopa) de salsinha cortada grosseiramente

Modo de preparo
Desfie a carne do Chester Desossado Perdigão. Lave
a alface e seque as folhas, em seguida, rasgue-as em
pequenos pedaços. Corte os tomates em gomos e as
cebolas em fatias finas. Corte o abacate, sem caroço,
em fatias de mais ou menos 0,5cm, esprema o suco de 1
limão, reserve. Esfarele o queijo e reserve. Misture em
um bowl pequeno o limão, o azeite, o orégano, o sal, a
azeitona e a pimenta e reserve. Em uma tigela grande,
coloque o chester desossado, a alface, a salsinha, o
tomate, a cebola e a cebolinha e jogue o molho por
cima incorporando tudo delicadamente. Adicione por
cima o abacate e o queijo. Sirva em seguida.
Receita Perdigão

