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Associados colaboraram
com o “Natal sem Fome”

Os associados colaboraram mais um ano com o “Natal sem
Fome” e por isso esta campanha foi um sucesso. A Coopercica agradece a adesão maciça dos associados e aproveita
para informar que as doações foram encaminhadas para as
seguintes entidades: Cáritas Diocesana (lojas 1 e 3), Vicentinos Eloy Chaves (loja 2), Paróquia Santa Rita de Cássia (loja
4) e Fundo Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista
(loja 5).
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Dicas para diminuir o
cansaço.

Conheça as propriedades da ração humana.

Feirinha 14

Acompanhe as tabelas de hortifrutis para janeiro.

Culinária

Amaranto, Fibra de Maracujá, Farinha de Linhaça e Quinoa.

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

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

Loja 5
Av. da Saudade, 351 Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta. Fone: 4038-2556

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves - Fone: 3308-3050

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente - Fone: 3308-6488

Horário das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h
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a revista: monica.julia@terra.com.br • Sugestões e Publicidade: atendimento@legatto.com.br • Atendimento ao Associado:
eventos@coopercica.com.br (Eliana Bárbara).
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SAÚ D E

Mudança de hábitos

ajuda a diminuir o cansaço
2- Apneia: respirar mal durante o
sono - ou até ficar
alguns
segundos
sem respirar - afeta
diretamente a disposição no dia seguinte. A maioria das
pessoas nem sabe
que tem esse problema. Parar de fumar
e emagrecer podem
reduzir a apneia,
mas muitas vezes é
necessário fazer tratamento médico.
3- Falta de atividade física: pessoas
sedentárias
reclamam mais do
cansaço do que as
ativas. Bastam 20
minutos de exercício
três vezes por semana para reverter o
quadro.

Acompanhe as principais
causas da fadiga no cotidiano
e saiba como tratá-la.
1- Dormir pouco: estudos
mostram que dormir pouco afeta a
concentração e a saúde. Se a dificuldade para dormir estiver ligada
à ansiedade ou durar mais de uma
semana, o ideal é procurar um médico. Só ele poderá diagnosticar
corretamente o problema.
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4- Dietas restritivas: não comer
direito ou se alimentar mal desgasta o
organismo. A falta de
comida (ou o excesso de açúcar e
produtos refinados) altera os níveis
de açúcar do sangue. Por isso é
importante fazer pelo menos três
refeições balanceadas por dia que
combinem proteínas, carboidratos,
frutas e verduras. Só faça dietas
com orientação de um profissional
da área.
5-Anemia: esse distúrbio é a
principal causa da fadiga em mulheres na idade fértil. A perda de

sangue durante a menstruação
pode causar a deficiência de ferro, uma das principais causas da
anemia. O mineral é fundamental
para levar oxigênio para o sangue
e tecidos. Para prevenir, consuma
fígado, feijão, mariscos e cereais.
6- Depressão: a tristeza e o
desânimo causam uma série de
problemas físicos, como dor de
cabeça, perda de apetite, sonolência, cansaço e falta de ânimo. Se
os sintomas não melhorarem após
duas semanas, é hora de consultar
um médico.
7- Hipotireoidismo: a tireoide
é uma pequena glândula que fica
na base do pescoço. Ela é responsável pelo metabolismo, que controla a velocidade com que o corpo
converte os alimentos em energia.
Quando ela está pouco ativa, o
metabolismo fica lento. Com isso,
as pessoas ganham peso, retêm
líquidos e ficam mais desanimadas. Um simples exame de sangue
comprova o problema, que costuma ser facilmente tratado com medicamentos.
8- Excesso de cafeína: chá,
café e refrigerantes em excesso
aumentam os batimentos cardíacos, a pressão e o nervosismo. Se
este é o seu caso, reduza o consumo aos poucos.
9- Doenças cardíacas: perder
o fôlego ou ficar cansado ao limpar
a casa, cozinhar ou cuidar do jardim
pode ser um sinal de que algo não
vai bem com o coração. Consulte
o médico e elimine a possibilidade
de doenças cardiovasculares.

COOPERCICA

MARCADO R

COOPERCICA
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PROMOÇÕES
CONFIRA OS contemplados da promoção especial de natal
todos os ganhadores receberam uma cesta de natal alcamp nápolis

Dia 01/12

Dia 12/12

Dia 23/12

Dia 02/12

Dia 13/12

Dia 24/12

Dia 03/12

Dia 14/12

Dia 26/12

Dia 04/12

Dia 15/12

Dia 27/12

Dia 05/12

Dia 16/12

Dia 28/12

Dia 06/12

Dia 17/12

Dia 29/12

Dia 07/12

Dia 18/12

Dia 30/12

Dia 08/12

Dia 19/12

Dia 31/12

Dia 09/12

Dia 20/12

Dia 10/12

Dia 21/12

Loja 1 • Maria Rosa Damase Mastelaro
Loja 2 • Alessandro Fernandes
Loja 3 • José Roberto de Freitas
Loja 4 • Aleci Gomes Calado
Loja 5 • Marilza de Oliveira M. da Luz
Loja 1 • Isac Rodrigues de Matos
Loja 2 • Marco Antonio de Brito
Loja 3 • José Rodrigues da Silva
Loja 4 • Luis Antônio de Oliveira
Loja 5 • Sérgio Antonio J. B. Saes
Loja 1 • Antônio Manazzero Neto
Loja 2 • Odanisa Aparecida Borin
Loja 3 • Benedito Tadeu da Rosa
Loja 4 • Edna Maria Otero Pinheiro
Loja 5 • Patrícia da Silva Ferreira
Loja 1 • Susete Picolo dos S. Zampirom
Loja 2 • Cláudio Paltrinieri
Loja 3 • Agenor Lazarini
Loja 4 • Joel Antônio Denardi
Loja 5 • Luiz Carlos de O. Ramos
Loja 1 • Alberto Ferreira B. D’Araújo
Loja 2 • Maisa Aparecida Segre
Loja 3 • Glória Roveri de Almeida
Loja 4 • Renato Aparecido da Silva
Loja 5 • Osmar Barbieri
Loja 1 • Ana Maria Ferreira Costa
Loja 2 • Gilberto Antônio do Nascimento
Loja 3 • Débora Maria Alguim
Loja 4 • Josué Barros Azevedo
Loja 5 • Josefa Cristina Carvalho

Loja 1 • Nokubo Kawahira Biazzim
Loja 2 • Benedito Florindo
Loja 3 • Arlindo Sperandio
Loja 4 • Renato Lazzarini
Loja 5 • Márcio Cardoso do Moraes
Loja 1 • Maria José Giordano L. Corrêa
Loja 2 • Adriano Donizete de Oliveira
Loja 3 • Santo Aparecido Sperandio
Loja 4 • Célia Regina Saturnino Folles
Loja 5 • Letícia Amaral Camargo
Loja 1 • Márcia Salvatti Spina
Loja 2 • Jorge José dos Santos
Loja 3 • Leandro Pedroso
Loja 4 • João Tadeu Theobaldo
Loja 5 • Maria da Conceição P. Salvestrin

Dia 11/12

Loja 1 • Sandra Regina Berion
Loja 2 • Dirceu Luna Franco
Loja 3 • José Roberto Rodrigues
Loja 4 • Clodines Rosa L. Montanher
Loja 5 • Antônio Ferreira dos Santos
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Loja 1 • Dirce de Lourdes F. Siqueira
Loja 2 • Wagner Siqueira
Loja 3 • Sérgio Carlos Bueno
Loja 4 • Dalmir Bussweg Santos
Loja 5 • Osvaldo de Barros
Loja 1 • Emerson Roberto Guerrat
Loja 2 • Meire Ap. Vieira Curado
Loja 3 • Paulo César Polo
Loja 4 • Silvanio José de Lira
Loja 5 • Osvaldo Cardoso de Moraes
Loja 1 • Osmar Rodrigues
Loja 2 • Heloise Moro de Freitas
Loja 3 • Patrícia de Moraes
Loja 4 • Tânia Regina Bueno
Loja 5 • José Aparecido Beretta
Loja 1 • Vlademir de Almeida
Loja 2 • Aramis Paulo Caichutti
Loja 3 • Sérgio Lucio Tassinari
Loja 4 • Expedito Aparecido Gonçalves
Loja 5 • Marcelo Reginaldo Nogueira
Loja 1 • Maria Eleni Piovesana Grasson
Loja 2 • Regina Pfefer Zamaioli
Loja 3 • Fátima Aparecida da Silva
Loja 4 • Paulo Basso
Loja 5 • Maria Eliza Dalceno
Loja 1 • João Pancote Filho
Loja 2 • Aparecido Roberto dos Santos
Loja 3 • Antonio Walmer Lofiego
Loja 4 • Dirce Prado Iotti
Loja 5 • Sandra Regina da Silva
Loja 1 • Maria Teresa Bordim Drezza
Loja 2 • Maria Cristina Cardoso
Loja 3 • Maria de Fátima T. Leite
Loja 4 • João Regorão
Loja 5 • Andreia Helena Porto Churchill

Loja 1 • Ronaldo Pedro da Costa
Loja 2 • Silvia de Paula R. Rodrigues
Loja 3 • Jefferson Colin
Loja 4 • Maria Helena Alves Bolonhezi
Loja 5 • Silvana Antônia da S. Souza
Loja 1 • Marco Antonio Faelis
Loja 2 • Isaura Berganton
Loja 3 • Carlos Eduardo Ibiapino
Loja 4 • Neuza da Silva Preto
Loja 5 • Marlene Ortiz Carcanha
Loja 1 • Geraldo Manoel da Costa
Loja 2 • Claudinei Augusto Azarias
Loja 3 • Renata Perdigão Sacramento
Loja 4 • Sebastiana Caetano do Prado
Loja 5 • Jefferson Luis Castelli

Dia 22/12

Loja 1 • Thereza de Jesus App. D. Raphael
Loja 2 • Ciro Francisco M. Durigon
Loja 3 • Enio Vendramin
Loja 4 • Iracema Bueno Ramos
Loja 5 • Verginia Germano R. Chagas

Loja 1 • Paulo Crepaldi
Loja 2 • Geraldo Dalmem Orue Nunes
Loja 3 • Rogerio Siqueira
Loja 4 • Clotilde dos Santos Abilio
Loja 5 • Juvenal Fernandes B. Filho
Loja 1 • Gilberto Lima Rosa
Loja 2 • Benedito do Carmo Toledo
Loja 3 • Fernanda Aparecida Valini
Loja 4 • Avelino Fernandes Baleeiro
Loja 5 • Camila Fiori
Loja 1 • Wladimir Augusto
Loja 2 • Rosangela Soares Paes Leme
Loja 3 • Paulo Cesar Ferreira de Aguiar
Loja 4 • Almir Rogerio Spasiani
Loja 5 • Samara Shahin de Lima
Loja 1 • Fabiane Tomaz Rodrigues
Loja 2 • Sueli Fernandes Affonso
Loja 3 • Andrea Cristina da S. Aleixo
Loja 4 • Wesley Zamboni
Loja 5 • Mirian Rodrigues Montoya
Loja 1 • Marlene Ribeiro Gonçales
Loja 2 • Nivaldo Ferreira Junior
Loja 3 • João Batista R. de Oliveira
Loja 4 • Rodrigo Luiz Jahnel
Loja 5 • Sandra Minutella Sines
Loja 1 • José Carlos de Campos
Loja 2 • Vanderlei Billoria Grada
Loja 3 • Cibele Raquel A. A. Magalhaes
Loja 4 • Valeria Maria Afonso
Loja 5 • Michel Silva Ramalho

Loja 1 • Rosemary Aparecida Sampaio
Loja 2 • Elza Falanga Pardi
Loja 3 • Enide Teixeira
Loja 4 • Nelson Canonica
Loja 5 • Maria do Carmo R. de Oliveira
Loja 1 • Nelci de Cássia Prado Silva
Loja 2 • Edimara Lima de Carvalho
Loja 3 • Marli Aparecida Mingotti Vieira
Loja 4 • Lucimary Benjamin Soares
Loja 5 • Sheila Roberta V. Kohler

Foto meramente ilustrativa

Loja 1 • Sérgio Conrado
Loja 2 • Maria Ap. Calogni Polli
Loja 3 • Maristela Piccolo Melato
Loja 4 • Francisco Vanderlinde
Loja 5 • Fábio Manoel Barreto

COOPERCICA

PROMOÇÕ ES

A Coopercica está
promovendo a campanha
“Achei tudo Brinquedos”,
que irá contemplar os
associados com cinco Smart
Pop Bandeirante Primeiros
Passos/Andador/Passeio
(um por loja) e também cinco
Patinetes em alumínio Street
Speeder (um por loja).

Para participar, na compra de
qualquer brinquedo Achei Tudo,
o associado deverá apresentar
o cupom fiscal, para retirar um
cupom de sorteio que deverá ser
preenchido e depositado nas urnas
desta promoção, até 29 de janeiro.
O sorteio será realizado no dia
30 de janeiro, às 10 horas, nas
cinco lojas Coopercica. Participe e
boa sorte!

Foto meramente ilustrativa

“Achei tudo Brinquedos”

Ganhadores

do “Concurso Cultural Radical”
Loja 1 • Valter Mariano Alves
Loja 1 • Nilze Merli Macieira
Loja 2 • Josias Joaquim dos Santos
Loja 2 • Norma Maria B. Hernandes
Loja 3 • Mituteru Dake
Loja 3 • Clair Camilo de Lima
Loja 4 • Rogério Aparecido B. Barbosa
Loja 4 • Jhonatan de Souza Santos
Loja 5 • Marilene Pinheiro de Arruda
Loja 5 • Maria Ap. Brajon Neves

COOPERCICA

* Sorteio de MP4 e bicicletas, realizado em 20 de
dezembro de 2010.
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Promo ções

Confira os ganhadores

da promoção Baby Roger
Loja 1 • Darci Ap. Rodrigues Evangelista
Loja 2 • Cristiane Pereira Muniz
Loja 3 • Ligia Falcão Rueda
Loja 4 • Kauan Rodrigues de O. Alves
Loja 5 • Marcelo Aparecido N. de Barros

* Sorteio de carrinhos de bebê, realizado no dia
02 de janeiro de 2011.

Associados contemplados

com “Chopeira Santa Helena”
Loja 1 • Márcia Aparecida Martins
Loja 2 • Ronaldo Mansato
Loja 3 • Joaquim Echila
Loja 4 • Débora Regina Cardoso
Loja 5 • Rosemary Ap. Sinhorini Risso

* Sorteio realizado em 31 de dezembro de
2010.

Ganhadores da Compra PREMIADA

do mês de NOVEMBRO
Loja 1 • Milton Coser
Loja 2 • Luzia da Silva Franco
Loja 3 • Sônia Regina Dente Bonganha
Loja 4 • Orlando Decanini
Loja 5 • Benedito Severino de Matos

* Sorteio dos contemplados com vale-compras,
realizado em 01 de dezembro de 2010.

ECOLOG I A

2011: ano internacional das florestas
Conforme declaração da
Organização das Nações
Unidas (ONU), 2011 é o Ano
Internacional das Florestas.
O objetivo é promover ações
de incentivo à conservação e preservação de todos os tipos de flo-
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restas, despertando na população
mundial a noção do perigo da exploração sem sustentabilidade.
Para os jundiaienses, esta campanha remete à preservação da
Serra do Japi, que apesar de ter
sido tombada em 1980, sofre constantes desmatamentos.

COOPERCICA

ECOLOG I A

Jundiaí tira de circulação

88 milhões de sacolinhas
A campanha “Vamos tirar
o Planeta do Sufoco”, que
substituiu as tradicionais
sacolas plásticas por
métodos alternativos de
transporte de mercadorias
nos supermercados, é um
sucesso e Jundiaí está sendo
considerada a cidade-modelo
desse projeto pioneiro.
E não é para menos: em quatro
meses de vigência, Jundiaí deixou
de encaminhar para o aterro sanitário 320 toneladas de plásticos, o
equivalente a 88 milhões de sacolinhas que saíram de circulação (22
milhões por mês), e deixaram de
poluir o meio ambiente.
A adesão dos supermercados
locais foi praticamente total. A Coopercica, desde o início, apoiou esta
iniciativa. “Quero aproveitar para
agradecer e parabenizar a população, sobretudo os associados,
pela adesão maciça à campanha.
Jundiaí está servindo de modelo
para todo o país. Inclusive, já fui
entrevistado por diversas emissoras de TV e jornais da região e de
São Paulo. Algumas cooperativas

me contataram porque
querem conhecer o projeto para adotar nos municípios onde atuam”, comentou o diretor-presidente
da Coopercica, Orlando
Marciano.
O diretor-presidente
da Coopercica também
destacou que as lojas
distribuiam mensalmente
um milhão de sacolinhas
plásticas. Com a mudança, esse número caiu
para 60 mil sacolas compostáveis.
Com o fim das sacolinhas, os consumidores
estão optando por sacolas retornáveis (que
aguentam até 15 kg), caixas de papelão ou sacolas compostáveis, feitas de amido
de milho, que se transformam em
adubo em 180 dias, e custam R$
0,19. O presidente da Associação Paulista de Supermercados
(Apas), João Sanzovo, elogiou o
projeto jundiaiense e destacou que
a cidade está servindo de exemplo
para a implantação da campanha
em outros municípios.

Já o presidente da Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), Sussumu Honda, afirmou
que a entidade tem um plano de
redução das sacolas em 30% até
2013 e 40% até 2015. Atualmente,
o Brasil consome cerca de 12 bilhões de sacolinhas plásticas por
ano, segundo a Apas.

Plásticos dominam os oceanos
Cerca de 70% do lixo encontrado nos oceanos é composto por objetos plásticos. Para chamar a atenção das pessoas para o problema do lixo no planeta, o ecologista David de Rothschild idealizou o projeto
Plastiki.
David e nove tripulantes saíram de São Francisco, nos Estados Unidos, e chegaram em Sidney, na Austrália, depois de percorrerem 20 mil quilômetros em 130 dias, a bordo do veleiro catamarã de 20 metros de
comprimento, feito com 12 mil garrafas plásticas.
Ao passar pelo Havaí, a tripulação do Plastiki encontrou aquela que pode ser a praia mais suja do
mundo, no Atol de Midway, que recebe, todos os anos, 1,5 milhão de albatrozes. Durante sete meses, os
filhotes ficam na ilha a espera de alimento trazido pelos pais. No entanto, o que mais chega aos estômagos
destes animais são objetos plásticos, causando a morte de milhares de aves.

COOPERCICA
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EVENTO S

PAPAI NOEL DE CARRUAGEM

AGRADOU OS ASSOCIADOS
A chegada do Papai Noel em
uma carruagem puxada por
um cavalo branco agradou os
associados, que prestigiaram o
evento.
A visita aconteceu nas cinco lojas
no dia 18 de dezembro e depois no
dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Confira as fotos, a seguir.

TURIS M O

Praia Grande:

atrações turísticas e musicais neste verão!

Praia Grande, localizada no
litoral sul paulista (a 130 km de
Jundiaí), possui uma das mais
singulares enseadas brasileiras.
As praias mais frequentadas são
a Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Tupi, Ocian, Mirim, Caiçara, Flórida e Solemar.
O Portinho, ao lado do Portal de
entrada da cidade, é considerado

10

um ponto turístico romântico por sua
visão panorâmica da Serra do Mar.
Oferece locação de barcos, píer para
pesca, quiosques com churrasqueiras e o melhor de tudo: não cobra
ingresso. Outra atração é a ciclovia,
com seus 22,5 km asfaltados e sinalizados à beira-mar.
A Fortaleza do Itaipu merece ser
visitada. Em um percurso de 3 km, o
turista tem contato com edificações
históricas e belas paisagens, como a
da Mata Atlântica. Um dos destaques
deste roteiro é a Praça D´Armas,
equipada com canhões. Em suas
galerias subterrâneas, há uma exposição de artesanato indígena.
Shows
Para comemorar seus 44 anos

de emancipação política no dia 19
de janeiro, a cidade preparou uma
série de shows que acontecerão
nas areias do bairro Aviação, entre
as ruas Aberto Santos Dumont e Dr.
Julio de Mesquita Filho, em frente ao
campo de pouso.
A entrada é gratuita para quem
optar pela pista. Confira as atrações:
- Dia 19: Grupo Jeito Moleque
(22h)
- Dia 20: Banda Domínio/ Roberta e Santiago (21h)
- Dia 21: João Bosco e Vinícius
(23h)
- Dia 22: César Menotti e Fabiano (23h)
- Dia 28: Exaltasamba (23h)

COOPERCICA

COOPERCICA
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ARTIG O

nossas emoções refletem

no bem estar e na saúde
* Por Roseli Santos de Oliveira
A palavra emoção vem do latim
emotio, que significa movimento.
Emoções são reações físicas a
determinados pensamentos, que
“mexem” com a gente e que nos comovem. Será que a emoção tem algo
a ver com a saúde? Sim, tem tudo a
ver. Uma forte emoção afeta quase
todos os órgãos do nosso corpo, porém o órgão que mais se faz notar é
o coração (ele é quem pulsa forte e
acelerado). Por esta razão, acreditavam os antigos ser o coração a sede
das emoções. Os poetas mantêm
esta tradição.
As emoções (sentimentos) nascem dos pensamentos. Não podemos sentir sem antes ter pensado
em algo. Por exemplo: se pensamos
em coisas tristes, sentimos tristeza;
se pensamos em coisas alegres,
sentimos alegria e assim por diante.
Se deixássemos de pensar, as
emoções simplesmente desapareceriam. Nossa mente é muito importante. Quase tudo que podemos ver
à nossa volta foi fruto da mente humana: o computador, a luz elétrica,
o foguete, as roupas, etc. Antes de
serem materializados, existiram no
pensamento de alguém.
Quem comanda nosso corpo e
nossa mente, salvo algumas exceções, somos nós mesmos - conscientes ou não disto. Nossa mente
explora continuamente o mundo
exterior através dos órgãos dos
sentidos, colhendo sensações (que
podem ser visuais, olfativas, táteis
e gustativas). Essas sensações podem ser agradáveis, desagradáveis
ou sem importância.
Quando aprendemos a conduzir
nossos pensamentos, podemos escolher nossas emoções. Porém, a
grande maioria ainda não aprendeu
a conduzir o pensamento e se deixa
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influenciar constantemente pelo ambiente.
Emoções como AMOR e ALEGRIA fazem bem ao nosso corpo,
então por que optar por emoções
prejudiciais à saúde? É muito mais
saudável escolher filmes de comédia
e boas programações, do que terror,
violência e noticiários trágicos. Por
que deixar o ambiente, os noticiários
e os filmes nos fazer sentir tristeza,
raiva, medo, angústia? Melhor ficar
menos informado e mais saudável
do que fazer escolhas insanas!
Tristeza, raiva, medo, angústia
são tipos de emoções que podem
nos fazer adoecer. É preciso aprender a evitar esses “venenos”. Sabemos por pesquisas que cada pensamento gera um determinado tipo
de emoção. Isto faz com que seja
produzida determinada substância
química, uma “droga natural”, no
organismo. Por esta razão, pessoas que mais frequentemente vivem
em estados de tensão, nervosismo e
depressão estão mais propensas a
contrair doenças e a constantes mudanças de humor. Muitas dependem
de medicações (drogas) porque não
fazem com que seu organismo as
produza de maneira natural, sendo
assim é preciso uma droga artificial.
As pessoas que aprendem a administrar seus pensamentos pouco
adoecem e estão quase sempre “de
bem com a vida”. Para viver de maneira mais saudável, é preciso fazer
seleção do que é saudável.
Como fazer isso se, a todo momento, recebemos informações pouco saudáveis? Mude o canal. Evite.
Selecione. Faça escolhas saudáveis. A partir do momento que certas
notícias e filmes não forem mais de
interesse, não terão mais razão de
serem divulgadas. É uma questão de
mudança. Então, não haverá mais

noticiários? Os jornais, as emissoras
de TV vão falir? De forma alguma.
Podemos dizer que sempre haverá
notícia, só que notícias de qualidade
- agradáveis e saudáveis para todos,
para quem as procura como também
para quem as recebe. Seria o “efeito
Polyana”. Se tiver oportunidade, procure numa locadora ou na internet e
assista ao filme “Polyana”, de Walt
Disney.
Pode parecer utopia o fato da
garota Polyana conseguir modificar
uma sociedade. É visível a maneira
como a garota influencia as pessoas. Faz com que o pastor modifique
o que diz nos sermões e tudo reflete
na maneira do povo da cidade pensar e se comportar. Inclusive, retrata
o exemplo de uma senhora depressiva que acaba saindo do estado depressivo. Reflexo de seu pensamento e emoções. Apesar de parecer
utopia para os menos observadores,
é exatamente assim que funciona.
Temos resultados comprovados tanto no consultório como nos cursos e
workshops.
Alguém precisa começar essa
mudança. Sabemos que alguns já
estão optando pelas escolhas de maneira mais consciente e percebem a
mudança nas emoções. Com a mente saudável, as pessoas percebem
mudanças em suas emoções e em
suas vidas. E você? Acha que vale a
pena selecionar o que quer ver, ouvir
e sentir? Emoções que fazem bem
tornam a vida mais saudável, alegre
e divertida. Faça sua escolha.Você é
quem manda e comanda!
* Roseli é Psicopedagoga, Psicoterapeuta, MasterTrainer em PNL,
Hipnose Ericksoniana, Pós graduanda em Biometria Funcional.
www.corpo-mente.psc.br
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NUTRIÇÃ O

as propriedades nutricionais

da ração humana
A ração humana vem
ganhando a cada dia mais
adeptos.
Trata-se de um complemento nutricional à base de cereais, sementes, colágeno, leite de soja, amêndoa e castanhas, muito consumido
por quem pretende emagrecer ou ter
uma alimentação mais saudável.
Todos os ingredientes são ricos
em fibras. Você pode encontrar a ração pronta ou prepará-la em casa. É
fácil: misture 50 gramas de cada um
dos componentes abaixo e tritureos no liquidificador. Consuma duas
colheres (sopa) por dia, no café da
manhã, com iogurte, suco ou salada
de frutas. Confira, a seguir, as suas
propriedades nutricionais.

produzido pelo organismo. Porém,
estudos mostram que a partir dos 30
anos o corpo sofre uma perda anual
dessa proteína em torno de 1%.

Castanha-do-Pará: tem Selênio
(uma castanha supre a necessidade diária dessa substância), Zinco,
Manganês, Vitamina E e Omega 3.

Aveia: possui fibras hidrosolúveis, que impedem a absorção de
gordura durante o processo digestivo.
Amêndoa: rica em Selênio (antioxidante, com ação neurológica),
Zinco (protege o sistema imunológico), Manganês (ajuda na manutenção dos ossos e na cicatrização),
Vitamina E (ação benéfica para a
pele) e Omega 3 (ajuda a baixar o
colesterol ruim e elevar o bom).

Colágeno: rico em aminoácidos
essenciais (importantíssimos na produção de proteínas). Sua função é
dar sustentação às células da pele,
ossos, cartilagens, ligamentos e tendões. O colágeno é naturalmente
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Gergelim: tem cálcio (responsável pela formação e manutenção dos
ossos) e óleo monoinsaturado (protege contra o colesterol ruim).

Levedo de cerveja: presentes
as vitaminas do Complexo B, que
estimulam a produção de serotonina
(responsável pela manutenção do
humor).

Farelo de trigo: contém fibras
hidrosolúveis e fibras hidroinsolúveis
(aumentam o bolo intestinal e dão a
sensação de saciedade).

Leite de soja: contém aminoácidos, cálcio (favorece a estrutura
óssea, evitando a osteoporose) e
isoflavona (alivia os sintomas da menopausa e protege contra o câncer
de mama e de próstata).

Quinoa: rica em aminoácidos,
como Magnésio, Potássio, Zinco e
Manganês. Esses minerais são fundamentais na produção de proteínas.

Linhaça (marrom ou dourada):
possui ômega 3 (ajuda a baixar o colesterol ruim e elevar o bom) e fibras
insolúveis (ajudam a combater a prisão de ventre).

13

FEIRIN H A

JANEIRO
ACOMPANHE AS TABELAS COM OS PRINCIPAIS LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS.

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Abobrinha japonesa
Abóbora moranga
Batata
Batata doce
Berinjela
Beterraba
Cebola nacional
Cenoura
Chuchu
Ervilha
Mandioca

Frutas
Pimentão vermelho
Rabanete
Rúcula
Tomate
Vagem

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Alho a granel
Jiló
Milho-verde
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão verde

Abacaxi Pérola
Ameixa nacional
Mamão formosa
Mamão papaia
Manga Palmer
Manga Tommy
Melancia
Melão
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Niagara
Uva Rubi
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Cereja
Goiaba
Kiwi
Laranja lima
Laranja Pêra
Limão
Maçã nacional
Maracujá
Nectarina nacional

Pêra importada
Romã
Uva Benitaka
Uva Brasil
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Frutas

Acelga
Abacate
Agrião
Ameixa importada
Alface
Coco seco
Almeirão
Laranja Bahia
Brócolis
Laranja Kinkan
Cheiro-verde
Lichia
Couve-manteiga
Mexerica cravo
Escarola
Mexerica Ponkan
Espinafre
Morango
Gengibre
Nêspera
Pimentão amarelo
Pêssego importado
Quiabo
Tangerina Murcote
Salsinha
Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Procure sempre comprar alimentos da época, pois a abundância na oferta garantirá um preço bem acessível e alimentos mais
saborosos. Observe, a seguir, os critérios de classificação dos hortifrutis:
ÓTIMO: boa oferta do produto, preços mais baixos e melhor qualidade.
BOM: oferta estável e preços equilibrados, com valores oscilando de acordo com a procura.
REGULAR: produto fora de safra, ou seja, pouca oferta na comercialização dos produtos no mercado. Tendência de alta nos
preços e nem sempre com a qualidade desejada.
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