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ENTREVISTA

Um bate-papo com

O PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Orlando Marciano está desde
1990 no comando da Coopercica e
acompanhou de perto a fundação
desta cooperativa de consumo, em
14 de abril de 1969, nas instalações da extinta Cica, pois, assim
como os fundadores, trabalhava
nessa conceituada empresa. Orlando é um dos responsáveis pela
história de sucesso desta cooperativa, junto com os seus colaboradores, fornecedores e, sobretudo,
os Cooperados. Acompanhe a entrevista.

A Coopercica está
completando meio século de existência com
Orlando, Presidente do Conselho de Administração
sete lojas modernas e
bem equipadas. Qual é o segredo de sucesso desta cooperativa
que enfrenta um mercado concorridíssimo, e como consegue
se reinventar para superar as
crises econômicas do Brasil e
até mundiais?

sido fundada há 21 anos e contava com uma
modesta loja no Jardim Cica; o número de colaboradores nem chegava a 100. Para se ter ideia
das dificuldades, a loja não contava com gerador, somente nobreak, que garantia energia por
apenas uma hora e meia, aproximadamente.
Então, o meu desafio foi tornar esta cooperativa competitiva, investindo na modernização da
loja.
Assim como eu, vários funcionários desta
cooperativa trabalharam na Cica, uma empresa alimentícia, e por isso tínhamos experiência
e vasto conhecimento nas áreas de higiene e
segurança alimentar; o que ajudou muito a Coopercica, inclusive, a servir de modelo para os
concorrentes.
O resultado de muito trabalho, espírito empreendedor e visionário foi a conquista de credibilidade no segmento de consumo, tanto em
Jundiaí como na região. Com o crescimento e expansão das lojas, em 2016 a Coopercica passou
a ser classificada como uma empresa de grande
porte."

Como funciona na prática a
questão da higiene e segurança
alimentar?
"Em primeiro lugar, assim como eu, os colaboradores consomem produtos comercializa-

Em 2018, houve mudança na gestão
da Coopercica, pela necessidade de
se adequar ao novo modelo administrativo, voltado para uma empresa de
grande porte. Como está funcionando
e qual a sua expectativa para os próximos anos?

Para fazer a diferença, a Coopercica investe em higiene e segurança alimentar, pois em primeiro lugar está o
bem-estar do Cooperado. Isso tem um custo e requer investimentos constantes. A Coopercica está focada nesse
propósito.
As lojas 1, 3 e 7 contam com uma área de convivência
para conforto dos nossos Cooperados.
O outro diferencial é o investimento na área socioam-

"Desde o ano passado, a Coopercica passou a contar

biental, com a realização de eventos (Dia das Crianças) e

com um Conselho de Administração, no qual eu divido o

promoções (Dia das Mães). Além de projetos filantrópi-

comando com a Beatriz de Melo P. Carvalho (Conselhei-

cos (Campanha de Inverno, Criança Solidária, Natal sem

ra Administrativa), com José Apparecido Longo (Conse-

Fome) e sociais. Também investimos na área ambien-

lheiro Operacional) e com a Diretora Executiva, Ana Luiza

tal: recuperamos uma área da Serra do Japi, conhecida

Borges Gomes, que trabalhava no R.H. da empresa. Tam-

como Cascalheira, que estava completamente devastada

bém contamos com um Conselho Fiscal, responsável pela

e plantamos centenas de árvores, que já fazem parte da

aprovação das contas, entre outras funções.

nova paisagem. E já começamos a desenvolver um novo

A meta é continuar sendo uma rede de lojas regulado-

projeto na Serra do Japi."

ra de preços, com excelência em qualidade, transparência
e bem administrada, a serviço dos nossos Cooperados.
Pretendemos crescer de acordo com as possibilidades.
Somos conservadores em relação ao crescimento. Nossa
proposta é expandir conforme as oportunidades, sempre
mantendo as lojas modernas e bem equipadas.
Atualmente, estamos remodelando a loja 1 (Jd. Cica),

As mulheres estão cada vez mais
atuantes no mercado de trabalho e
também em cargos de chefia e comando. Como é nessa cooperativa?
"A Coopercica acredita no potencial feminino, inclu-

que vai ganhar o Açougue Exclusive, com atendimento

sive optamos por uma administradora no comando: Ana

personalizado, igual ao da loja da Vila Rio Branco. E, a

Luiza, a nossa Diretora Executiva. Além de contarmos com

pedido dos Cooperados, as prateleiras foram rebaixadas

várias colaboradoras em cargos de chefia.

para facilitar as compras. Também foram substituídos os

Hoje, metade do Conselho Fiscal da Coopercica é com-

balcões refrigerados e de congelados, por modelos ver-

posto por mulheres. Todas vem correspondendo com lou-

ticais, pois ajuda a economizar energia elétrica, além de

vor as nossas expectativas.

otimizar os espaços na loja."

A Coopercica não faz distinção de gênero. O que importa é a capacidade do colaborador. Na minha opinião,

O que há de novidades nas lojas?
"Seguindo a tendência dos pratos prontos para faci-

as mulheres são mais detalhistas que os homens, o que é
uma vantagem."

litar a vida dos consumidores, as lojas do Jardim Cica, do
Eloy Chaves, da Vila Rio Branco e do Caxambu já estão
vendendo estrogonofe e sopas, preparadas com ingredientes de qualidade e muito nutritivas (temos a supervisão de uma nutricionista). E também pizzas semi-prontas
(bem recheadas) em todas as lojas."

"É trabalhar em equipe com transparência,

dos nas lojas porque são de ótima qualidade. A

respeito e fidelidade. Sempre digo que o maior

nossa preocupação começa com as embalagens

mérito é saber formar equipe. Desde a época em

e também com as temperaturas dos alimentos

que trabalhei na Cica, fui reconhecido pela faci-

que chegam na Coopercica. Antes de entrarem

Quais são os diferenciais da Coopercica?

lidade de liderança e formar equipe. Sem união,

nas lojas, fazemos a aferição da temperatura e

"Um deles é a fidelização. Os Cooperados confiam na

qualquer negócio corre sério risco de não pros-

condições de armazenamento. Não aceitamos

nossa qualidade e acabam influenciando os filhos, netos,

perar.

produtos que não estejam em perfeitas condi-

familiares e amigos a comprarem nas nossas lojas. A par-

ções para ser consumidos."

tir desse diferencial, surgiu um dos nossos slogans: A qua-

Quando assumi esta cooperativa, já tinha

lidade que sua família merece!

José Apparecido, Beatriz, Orlando e Ana Luiza
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ENTREVISTA

FAMÍLIA TAVARES:

Três gerações comprando na Coopercica

RAIO X
Nome - Eunice Rebucci Tavares, 75 anos.
Marido - João Baptista Tavares, 53 anos de união.
Filhos - João Fernando (pai de João Victor) e Fabiano Tavares.
Neto - João Victor.
Descendência - italiana – da cidade de Rovigo (região do Vêneto).
Lojas – “Já comprei na loja do Eloy (loja 2), da Vila
Rio Branco (3) e do Caxambu (6), mas a que frequento
diariamente é a loja do Jardim Cica (1)”.
Preferências - açougue e padaria. “A qualidade dos
produtos é ótima. Compro de tudo. A carne é excelente
Fabiano, Eunice, João Victor e João Fernando

A Cooperada Eunice Rebucci Tavares se enquadra

e sempre compro bolos de aniversário e pudins. Tudo
aqui é muito gostoso e bem caseiro. Não pode faltar o
pão de semolina”.

direitinho no slogan “A qualidade que sua família me-

Pratos - polenta, macarrão, risoto com asinha

rece”. Afinal, três gerações fazem compras regulares

da coxa do frango, manjar de coco e caçarola italiana

na Coopercica: ela, o seu marido, os filhos e até seu

(pratos que ela mesma prepara).

neto.

Bebida - vinho bordô seco.

“Quando eu era solteira, morava perto da Cica e

Hobby - viajar (conhece Porto de Galinhas, Natal,

acompanhava minha mãe Maria Irene e minha irmã

Pousada do Rio Quente, Rio de Janeiro, Campos do Jor-

Mercedes, ambas falecidas, nas compras na loja 1”. E

dão, entre outros). “Fiquei com mais vontade de co-

Eunice continua até hoje comprando na loja 1, assim

nhecer Gramado, depois que eu li uma matéria na Re-

como o seu filho João Fernando.

vista Coopercica, que eu sempre leio e adoro”.

Na opinião de João Fernando e Fabiano, filhos de

Elogio - “Dou nota 1.000 para a Coopercica. O

Eunice, a Coopercica tem tradição e o consumidor

atendimento é maravilhoso. Quando não acho alguma

pode confiar. “Os funcionários são muito bem trei-

mercadoria, sempre um funcionário me acompanha

nados, desde a entrada da loja até o estacionamento”,

para mostrar a localização. O pessoal é muito gentil.

comentaram.

Quero parabenizar a Coopercica pelos seus 50 anos;

Eunice adora fazer compras na Coopercica. É frequentadora assídua da loja 1 e “conhece todas as caixas”. Adora cozinhar e já participou de cursos de Culinária, na loja 3 (Vila Rio Branco).
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que Deus proteja todos que trabalham nessa cooperativa e que logo consiga abrir mais uma loja”.
Conselho – “Viver um dia de cada vez, ter fé e fazer
planos”. Eunice é devota de Santo Antônio.

TURISMO

AQUI VOCÊ GANHA

s
a
i
a
r
seP
tas

Para festejar os 50 anos de fundação,
a Coopercica está realizando esta
incrível promoção, até 15 de abril.

Dunatam os turis
encan

Serão premiados 35 Cooperados no final da

ma de R$ 70,00 contendo no mínimo 3 produtos

promoção, sendo 5 ganhadores por loja, que terão

Sadia, o Cooperado tem direito a um cupom. Caso

direito a levar um acompanhante no jantar, com

efetue a compra de R$ 140,00 contendo no mínimo

todas as despesas pagas (rodízio, bebidas e sobre-

6 produtos Sadia, o Cooperado tem direito a dois

mesas).

cupons e assim sucessivamente. Os cupons devem

O jantar acontecerá no dia 26 de abril, a partir
das 19 horas, na Churrascaria Trevisan, que fica na
Av. 14 de Dezembro, em Jundiaí.
Para participar deste evento, nas compras aci-

As belas praias e dunas fazem de Natal – capital do

com vista privilegiada para essa ponte – lindíssima,

Rio Grande do Norte - uma das mais visitadas do Nor-

inaugurada em 2007 - e guarda um tesouro culinário:

deste.

as tapioqueiras que preparam ginga (um peixe miúdo)

A maioria dos hotéis está na Ponta Negra, a mais
famosa praia urbana de Natal, onde fica o Morro do
Careca, o cartão postal de Natal.
Um dos passeios imperdíveis é conhecer o Parque Ecológico Dunas de Genipabu, a 24 quilômetros

Se você está viajando com crianças, aproveite para
bem peixes do oceano e também de rio (como o pirarucu). Tem também tartarugas, pinguins e tubarões.
Quem for ficar uma semana ou mais, deve conhecer
a Praia da Pipa, a 77 km de Natal. Bares, restaurantes

e descem as dunas e você pode escolher com emoção

e lojinhas servem de apoio às belíssimas praias, fre-

(em alta velocidade) ou sem emoção (mais tranquilo).

quentadas por golfinhos. E as falésias dão mais brilho
a essa maravilhosa paisagem.

te dos Reis Magos, o marco de fundação de Natal, em

CURIOSIDADES

1599.

1. As dunas fazem parte da paisagem de Natal assim

A Praia de Camurupim, a 28 km de Ponta Negra,
na maré baixa, também se transforma em uma enorme

como os bugues, que podem ser avistados em todos os
cantos da cidade.

piscina. No caminho de ida ou de volta, não deixe de

2. Quem nasce no estado do Rio Grande do Norte é

parar no maior Cajueiro do Mundo, em Pirangi. Cerca

chamado de potiguar, cujo significado é “comedor de

de 70 mil cajus são colhidos da árvore anualmente.

camarão”. Existem muitas fazendas de camarão, es-

Ao pé da ponte Newton Navarro (a principal via de
ligação da cidade), o Mercado da Redinha tem bares
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mento, participem e boa sorte!!!

dar um pulinho no Aquário Natal. Seus tanques exi-

compõem uma paisagem paradisíaca. Bugues sobem

A Praia do Forte é protegida por recifes e vira uma

O sorteio acontecerá no dia 16 de abril, às 10
horas, nas lojas Coopercica. Consultem regula-

com tapioca.

do centro, em Extremoz. Praia, lagoa e muitas dunas

piscina na maré baixa. Próximo dessa praia, fica o For-

ser depositados nas urnas instaladas nas sete lojas.

pecialmente em Natal, onde este fruto do mar é encontrado em abundância.
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É DIA

Projetos

Socioambientais:

mais um diferencial

da

C oopercica !

Esta cooperativa de consumo sempre se preocupou com as questões socioambientais. Na área social,

ações, já recuperou uma área da Serra do Japi, conhe-

realiza anualmente campanhas filantrópicas (de aga-

cida como Cascalheira, que estava completamente de-

salhos, brinquedos e mantimentos). Já realizou e vem

vastada. A paisagem se transformou: as árvores volta-

promovendo eventos temáticos, além de promoções

ram a embelezar a nossa linda Serra do Japi, que há 36

(confira as fotos).

anos foi tombada pelo Condephaat (Conselho de Defe-

No ano passado, a campanha “Ração Solidária” foi
um sucesso; através de doações dos Cooperados, conseguiu arrecadar meia tonelada em ração para entidades que cuidam de animais abandonados.
Também atua no setor ambiental. Entre outras

sa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e
Turístico do Estado de São Paulo).
Outro diferencial da Coopercica é a sua Revista
mensal, que circula há 22 anos nas lojas, e é utilizada,
inclusive, como fonte de pesquisa em escolas.

Caminhada ecológica em 2001

Antes e depois da recuperação pela Coopercica de uma área desmatada da Serra do Japi, a Cascalheira

Festa das Crianças em 1997

Evento comemorativo ao Dia da Árvore em 2010
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Entrega de brinquedos em 2018

Chegada de helicóptero do Papai Noel em 1997

Jantar do Dia dos Namorados em 1998
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É DIA

É ÉPOCA

Promoções e Eventos
da

Abril

Coopercica

Confira abaixo algumas promoções e eventos realizados pela Coopercica, que comprovam que esta cooperativa

Confira os legumes, as verduras e as frutas da estação

Kiwi

que estão em abundância de oferta e preços mais

é muito mais que um supermercado.

acessíveis. Mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

2019

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abóbora

• Alface

• Abacate

• Abobrinha

• Alho-poró

• Ameixa

• Berinjela

• Almeirão

• Banana-maçã

• Beterraba

• Catalonha

• Caqui

• Cará

• Escarola

• Jaca

• Chuchu

• Repolho

• Kiwi

• Gengibre

• Maçã

• Inhame

• Mamão

• Nabo

• Pera

• Pepino

• Tangerina

• Tomate

• Uva

Em homenagem ao Dia das Mulheres, nossas colaboradoras ganharam curso de automaquiagem (Consultoria Mary Kay)

2018

O kiwi, de origem chinesa, tem polpa verde e sementes pretas. É uma fruta de sabor ácido, rica em
vitamina C e nutrientes como ácido fólico, potássio,
cálcio e fósforo. Além disso, conta com a pectina, uma
Promoção de aniversário para os Cooperados:
estadia em Serra Negra

fibra que auxilia no controle dos níveis de colesterol no
sangue.
Segundo estudos da Associação Americana do Coração, o consumo diário do kiwi pode ajudar a combater a pressão alta, graças à luteína, um pigmento antioxidante, presente na fruta.
O kiwi também possui grande quantidade de fibras
e água, o que ajuda a evitar a prisão de ventre. Além

Dia das Crianças: visita à fábrica de chocolate
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Café da manhã nas lojas no Dia Internacional
do Cooperativismo

disso, é uma fruta indicada para quem faz dieta: 100g
de kiwi=61 calorias.
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DEU ÁGUA NA BOCA

A Tradição do

Bacalhau
na Páscoa
Você sabe por que o bacalhau ganhou destaque na Semana Santa e no domingo de Páscoa? A Igreja Católica, durante a Idade Média,
mantinha um rigoroso calendário no qual os
cristãos deveriam obedecer os dias de jejum,
excluindo de sua dieta alimentar as carnes
consideradas "quentes".
O bacalhau era considerado uma comida
"fria" e o seu consumo foi incentivado pelos
comerciantes nos dias de jejum. Com isso, ele
passou a ter forte identificação com a religiosidade e a cultura dos povos cristãos.
Antigamente, o bacalhau era um ingrediente bom, barato e de fácil conservação.
Fisgados no mar da Noruega, alguns exemplares chegaram a medir 1 metro e a pesar 100
quilos. E não era história de pescador.
O Brasil importou pela primeira vez bacalhau da Noruega em 1843.
Na edição do Jornal do Brasil de 1891, há o

TIPOS

DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS
• Primeiro, escolha a receita. Depois, procure o

O Cod é o mais suculento, mais saboroso e o

tipo de bacalhau mais indicado para o prato que irá

registro de um grupo de intelectuais da épo-

mais caro dos bacalhaus. Tem cor clara e unifor-

preparar. Assim, conseguirá um resultado melhor.

ca, liderado pelo escritor Machado de Assis

me. Quando cozida, sua carne se desmancha. Os

• Para dessalgar o bacalhau, lave-o antes e

(1839/1908), que se reunia todo domingo em

exigentes portugueses praticamente só importam

deixe-o de molho na geladeira, por 36 a 48 horas,

um restaurante do centro do Rio de Janeiro

esse peixe.

trocando a água várias vezes.

para comer a iguaria e discutir os problemas
do país.
Apesar do preço ainda um pouco salgado,
o bacalhau é um ótimo alimento. Tem baixo
teor de gordura. Seus nutrientes e sabor são
preservados durante o processo de cura, salga
e secagem. 100g de bacalhau têm 38g de proteína, 60mg de cálcio e apenas 170 calorias.
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O Saithe, por sua vez, ostenta a carne mais es-

• A diferença entre o Cod e um Saithe pode ser

cura, fibrosa e de sabor mais forte. Vai muito bem,

sutil, já que são bem parecidos no tamanho, altu-

por exemplo, nos bolinhos de bacalhau e ensopa-

ra e na cor. Para identificá-los, preste atenção à

dos, pois desfia com facilidade.

ponta da cauda. A de um legítimo Cod é quase reta,

O Ling, de coloração clarinha, é muito consumido no país porque seu preço é mais acessível.
Já o Zarbo é o mais fininho, fibroso e o mais
barato de todos.

apenas ligeiramente curvada para dentro. Já a do
Saithe tem a forma de V.
• Se for congelar o bacalhau, primeiro precisa
dessalgá-lo.
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ACONTECE AQUI

A ESSÊNCIA

C O O P E R A D O S A P R O VA R A M

Orçamento para 2019

Quem

Se Lembra?
• As fichas acabavam no meio da ligação feita do orelhão.
• A agulha do disco riscava a sua música preferida.
• Você datilografava errado a última palavra da página e não tinha fita corretiva de máquina de escrever para
arrumar.
• O locutor falava as horas ou soltava uma vinheta
bem no meio da música que você tinha passado horas
esperando para gravar.
• E depois o toca-fitas mastigava a fita.
• Alguém fumava dentro do ônibus, no avião ou no
elevador.
• Você tinha que pagar multa por devolver a fita de
vídeo para a locadora sem rebobinar.

A Coopercica realizou no dia 16 de março passado a

sopas e pizzas em três lojas.

Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que os Coope-

- Substituição do sistema de iluminação para luz

rados aprovaram as movimentações financeiras refe-

de LED em todas as lojas, o que resultará na economia

rentes a 2018 e o orçamento para este ano.

de energia.

• O ki-suco vazava da garrafinha da sua lancheira e
molhava as bisnaguinhas com patê.
• Repicava o cabelo, fazia permanente e depois se arrependia porque ficava arrepiado.

A Assembleia foi comandada por Orlando Bueno

- Renovação do sistema de monitoramento por

• A televisão resolvia sair do ar no dia do capítulo fi-

Marciano (Presidente do Conselho de Administra-

câmeras, dando maior visibilidade das imagens cap-

nal da novela. E seu pai tinha que subir no telhado para

ção), Beatriz de Melo Palacine Carvalho (Conselheira

tadas.

mexer na antena. Ele gritava lá de cima: “Melhorou?” E

Administrativa), José Apparecido Longo (Conselheiro

- Reforma total do telhado da loja 3 (V. Rio Branco)

você, embaixo, avisava: “Melhorou o 5, 7 e 9. Piorou o 4,

Operacional) e Ana Luiza Borges Gomes (Diretora Exe-

e ampliação da cobertura na área de recebimento da

11 e 13”. Nunca todos os canais ficavam bons ao mesmo

cutiva).

loja 6 (Caxambu).

tempo.

INVESTIMENTOS
Confira algumas das realizações desta cooperativa
em 2018:
- Ampliação e adequação da Confeitaria e Padaria
Central; implantação da comercialização de caldos,

- Migração do sistema de dados para nuvem.
- Revitalização das casas de máquinas e compressores (sistema de refrigeração das lojas).
- Revitalização da loja 1 (Jd. Cica).
- Abertura de nova unidade, a loja 7, em Várzea
Paulista.

• Chegava à padaria e lembrava que tinha esquecido o
casco do refrigerante.
• Caia de costas enquanto tentava reproduzir o “moonwalk” de meias no piso encerado.
• Descobria que todas as 36 fotos do seu aniversário
tinham ficado desfocadas. E algumas tinham queimado
porque o rebobinador da câmera estava meio enguiçado.
• Dançava lambada. E alguém fotografava.
• Tirava a letra Z no STOP.

CONSELHO FISCAL
Os Cooperados também aprovaram a indicação dos novos integrantes do Conselho Fiscal, que a partir de abril conta com as seguintes
participações: Anemeris Evangelista Assan, Andressa de Moraes e Evandro de Abreu (Efetivos);
Mônica Júlia Piccolo D´Araújo, Roberto Mário

• Alguém respondia “VOCÊ” à pergunta: “Quem você
deixaria numa ilha deserta?”, no seu caderno de enquete.
• Apesar de apresentar o melhor futebol na competição, a seleção de Telê Santana acabou derrotada pela
Itália na Copa de 1982.
Nossa vida era assim há 50 anos!

Grandotto e Ricardo Lourençon (Suplentes).
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 201

Gravata ao Molho Cremoso de Bacalhau

sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na

Ingredientes para o molho

porém resistente à mordida. Escorra imediatamente e

700ml de leite
700g de bacalhau dessalgado
4 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
1 cebola grande picadinha
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
sal a gosto

Para a massa
1 embalagem de Gravata Adria
1 colher (sopa) de sal

Para a montagem

embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia,
misture ao molho. Despeje em um refratário e reserve.

Montagem
Bata o creme de leite junto com o sal, até atingir o
ponto de chantilly mole. Espalhe sobre a superfície do
refratário, polvilhe o parmesão e leve ao forno médio
(200º C), preaquecido, por cerca de 10 minutos ou até
que esteja levemente dourado. Sirva a seguir.
Receita Adria

Mojito sem Álcool

250ml de creme de leite fresco

Ingredientes

1 pitada de sal

8 folhas de hortelã

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

meio limão

Modo de preparo
Molho

gelo
refrigerante Limão Ferráspari
açúcar a gosto

Em uma panela, coloque o leite e cozinhe o bacalhau.
Coe, reserve o leite e faça lascas do bacalhau. Em

Modo de preparo

uma frigideira grande, aqueça o azeite, doure o

Em um copo coloque o limão, a hortelã e o açúcar.

alho e refogue a cebola. Junte a farinha de trigo,

Aperte o limão até obter o caldo, em seguida acrescente

mexa rapidamente e, aos poucos, acrescente o leite

o gelo e o Refrigerante de Limão Ferráspari até encher

reservado. Tempere com o sal e, continue mexendo

o copo, depois é só mexer e servir. Dica: quanto mais

por 1 minuto. Junte o bacalhau, misture bem, desligue

gelo e hortelã, mais o drink ficará refrescante.

o fogo e reserve.

Massa
Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o

Receita Ferráspari

