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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 1,3,4 e 5:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h
Horário da loja 2:
2ª a 6ª: das 8h às 24h
Sábado: das 7h às 24h
Domingo: das 7h às 20h
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Saúde

Autismo: diagnóstico precoce
pode ajudar no tratamento
O autismo faz parte de um grupo de
desordens do cérebro chamado de
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento
(TID).
Aparece durante os dois primeiros anos de
vida e afeta o desenvolvimento nas áreas de
interação social e habilidades de comunicação.
Os autistas costumam apresentar dificuldades
na comunicação oral e também não oral, interação social e lazer e atividades lúdicas. A incidência em meninos é maior, tendo uma relação
de quatro meninos para uma menina com autismo. Há vários níveis de variação dessa doença: desde casos com sérios comprometimentos
do cérebro até casos de habilidades mentais,
como a Síndrome de Asperger (um tipo leve
de autismo), atribuído aos gênios Leonardo Da
Vinci, Michelangelo, Mozart e Einstein. Mas é
preciso desfazer o mito de que todo autista tem
um “super poder”. Os casos de genialidade são
raríssimos.
Conforme as estatísticas do Center of Deseases Control and Prevention, órgão do governo
americano, há uma criança com autismo para
cada 110. Estima-se que esse número possa
chegar a 2 milhões de autistas no Brasil, segundo afirmou o psiquiatra Marcos Tomanik
Mercadante, durante audiência pública no Senado Federal no fim de 2010, onde discutia-se
uma lei exclusiva para o autismo. A medicina e
a ciência de um modo geral sabem muito pouco
sobre o autismo, descrito pela primeira vez em
1943. Atualmente, pesquisas tentam descobrir
causas, intervenções mais eficazes e a tão esperada cura. O neurocientista brasileiro Alysson
Muotri deu o primeiro nesse sentido. Ele curou
um neurônio autista em laboratório e trabalha
no progresso de sua técnica na Universidade de
San Diego, nos Estados Unidos. Tão importante
quanto descobrir a cura, é permitir que os autistas de hoje sejam incluídos na sociedade e
tenham mais qualidade de vida e respeito.

Sintomas
Não existem exames médicos para diagnóstico do autismo. Um diagnóstico preciso deve
ser baseado na observação do indivíduo, no
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seu comportamento e nos níveis de desenvolvimento. É importante distinguir o autismo de
outros transtornos, já que um diagnóstico preciso e identificação precoce podem proporcionar a base para a construção de uma educação
adequada e eficaz no programa de tratamento.
Acompanhe, a seguir, alguns sinais comuns antes dos dois anos de idade. Isto não significa
que seja autismo. Só um profissional da área
pode diagnosticar essa doença.
• Não aponta.
• Não balbucia, não fala palavras soltas aos
16 meses; não fala palavras-frases com dois
anos.
• Perda da linguagem em qualquer época.
• Não brinca com bonecos, carrinhos, etc.
• Pouco interesse em fazer amigos.
• Mantém atenção por pouco tempo.
• Não responde quando é chamado pelo
nome; indiferente às pessoas.
• Crises de “birra” intensas.
• Fixação em certos objetos, como ventiladores rodando.
• Resiste a qualquer mudança na rotina.
• Hipersensibilidade a certos sons, texturas
ou odores.

Tratamento
Uma das descrições mais comuns dos bebês que podem ser autistas é que eles são muito quietos. Muito passivos e calmos. Existe uma
minoria que chora e grita sem parar e é difícil de
consolar, mas é exceção.
Não há cura para o autismo, entretanto profissionais especializados em autismo podem
ajudar muito.
• Fonoaudiólogo: pode superar as barreiras
da comunicação.
• Terapia Ocupacional: ajuda a integração e
melhora as habilidades motoras.
• Psicoterapia Comportamental: melhora as
habilidades cognitivas e reduz os comportamentos inadequados.
• Terapia Educacional: uma abordagem altamente estruturada funciona melhor.
• Medicação: pode reduzir alguns sintomas.
• Dietas especiais: eliminar certos tipos de
alimentos, como derivados de leite, ajuda algumas crianças.
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Dicas

Ecoplaneta

Seja um
exemplo para
as crianças
em atitudes
sustentáveis!

Dove Intimo
respeita o PH
natural da
mulher

Uma das palavras mais pronunciadas atualmente é sustentabilidade ambiental, que é a
perfeita harmonia entre desenvolvimento econômico e a preservação do ecossistema.

O novo estilo de vida das mulheres
mudou seus hábitos.
Hoje elas passam mais tempo sentadas,
usam roupas mais apertadas e de tecidos sintéticos, fazem depilação com mais frequência e
estão mais expostas ao estresse do dia a dia.
Estão também mais conscientes sobre a importância de cuidar da saúde e mais atentas ao
próprio corpo. Por isso, Dove lançou dois sabonetes íntimos: o Neutro e o Fresh.
Suas fórmulas, especialmente desenvolvidas para o cuidado íntimo diário, possuem ácido
lático que respeita o PH natural da área íntima
feminina. Tanto o Dove Intimo Neutro como o
Fresh foram testados de forma ginecológica e
dermatológica.

Vantagens

Diferente dos sabonetes comuns, os produtos na versão íntima foram criados para manter
o ph naturalmente ácido do órgão sexual feminino, mantendo-o saudável e livre de microorganismos nocivos. É preservando a acidez de
seu ph que este órgão se defende das bactérias
que preferem ambientes alcalinos – propiciados
pelos sabonetes comuns – para se manifestar.
Por suas propriedades medicinais - evitam
corrimentos, irritações e coceiras - as mulheres
estão consumindo cada vez mais os sabonetes
líquidos. Eles podem ser utilizados preventivamente, todos os dias, por todas as mulheres.

Fique por dentro

Você sabe o que
quer dizer...

Abraço de Tama

nduá?

Para se defe
nder do inimig
o, o tamandu
de barriga pa
á se deita
ra cima e abra
ça seu inimig
é então esmag
o.
O
desafeto
ado pela forç
a. Abraço de
sinônimo de de
tamanduá é
slealdade, trai
ção.

Lágrimas de Cro

codilo?

É uma expres
são que sign
crocodilo, qu
ando ingere um ifica choro fingido. O
alimento, faz
são contra o
forte prescéu da boca,
comprimindo
lacrimais. Ass
as glândulas
im, ele chora
enquanto devo
ra a vítima.
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Trata-se de um conjunto de medidas para
amenizar os danos já provocados no passado e
também garantir às novas gerações condições
de uma vida melhor.
Atitudes básicas e simples podem contribuir
para se atingir este objetivo e precisam ser ensinadas desde a infância. Afinal, as crianças
aprendem com enorme facilidade e costumam
imitar os adultos em suas atitudes e palavras.
Seja um exemplo para que elas ingressem no
processo de sustentabilidade e contribuam para
a preservação do planeta. Confira as dicas a
seguir.
• Oriente as crianças a não jogar papéis de
balas, pirulitos, chocolates ou qualquer outro
tipo de embalagem nas ruas. Leve-as a uma lixeira mais próxima para depositar o lixo.
• Não deixe que pisem nos gramados e nos
canteiros de praças e jardins e estraguem as

plantas. Ensine a elas que as plantas têm vida
e desempenham um papel muito importante em
nossas vidas.
• Ensine-as a reciclar o lixo.
• Dê o exemplo: não deixe torneiras abertas
ou pingando, diminua o tempo dos banhos e não
deixe luzes acesas sem necessidade. Assim,
estará economizando água e energia elétrica.
• Plante uma mudinha de árvore, de flor ou
qualquer planta com seu filho, para que essa
atitude possa lhe servir de exemplo de conservação e cuidado com o meio ambiente.
• Mostre que os pássaros são lindos e embelezam a natureza quando livres para voar e
conte às crianças quantos animais já estão em
extinção e como isso é triste e prejudicial.
• Leve as crianças ao supermercado e utilize
as sacolas retornáveis ou as sacolinhas de amido de milho, ecologicamente corretas.

Fontes de energias renováveis
ajudam o planeta
A utilização de fontes energéticas renováveis
é uma atitude muito significativa para a sobrevivência do planeta. O Brasil deu um bom exemplo para o mundo ao adotar o biocombustível.
A utilização desta forma alternativa de energia
é um importante avanço para a redução do uso
das fontes petrolíferas, que estão ameaçadas
de extinção.
Um modelo que está sendo aplicado em
empresas brasileiras do ramo cosmético é a
promoção da extração de bens naturais 100%
renováveis para fabricar seus produtos. O replantio de áreas degradadas e a elaboração
de projetos que privilegiem áreas áridas, cujo

tratamento neste sentido se faz urgente, são
outros exemplos que já têm sido colocados em
prática na busca pela sustentabilidade ambiental no país. Gastar sem preocupação recursos
que são escassos pode trazer consequências
no futuro. Por exemplo, água é um bem muito
precioso e, em alguns lugares do mundo, há realmente muita falta dela.
Reutilizar é o primeiro passo para ter atitudes sustentáveis. É muito importante fazer a
reciclagem, separando o lixo orgânico do reciclável. Desta forma, seu lixo poderá ser transformado e voltar a ser utilizado de uma forma
sustentável.

COOPERCICA
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Promoções

Promoções

Confira os ganhadores
dos Sorteios Diários de Aniversário!
Dia 23/04 - Vale Almoço

Loja 1 • Aparecida Galvani Favrin
Loja 2 • Maria Teresa Fernandez Dias
Loja 3 • Tânia Marizete Lopes de Araújo
Loja 4 • Lygia Alcantara Ciola
Loja 5 • Creuza da Silva P. Preisler

Dia 13/04 - Kits Churrasco

Dia 24/04 - Vale Almoço

Dia 03/04 - Vale Almoço

Dia 14/04 - Kits Perfumaria

Dia 25/04 - Kits Guloseimas

Loja 1 • Luiz Carlos Testa
Loja 2 • Sidnei Carnevalli Filho
Loja 3 • Júlio César Dias
Loja 4 • José Martins Borges
Loja 5 • Angélica da Silva Pereira

Dia 04/04 - Kits Guloseimas

Loja 1 • Dirce Donolato de Souza
Loja 2 • Wagner de Freitas
Loja 3 • Silvia Aparecida Gaino
Loja 4 • Márcio José de Almeida
Loja 5 • Carlos Eduardo de Oliveira

Dia 05/04 - Kits Frutas

Loja 1 • Leonilda Vicentim Viotti
Loja 2 • Elzo Donizetti Porcari
Loja 3 • Elisa Maria Lenne Leardine
Loja 4 • Marco Honório da Silva
Loja 5 • Lucilene Neri de Souza

Loja 1 • Rubens Juriate
Loja 2 • Francisco Ferracini
Loja 3 • Sérgio Rovigate
Loja 4 • Horácio José de Oliveira
Loja 5 • Flávio de Souza Monção
Loja 1 • Maria de Fátima Pickart
Loja 2 • João Marcos da Silva
Loja 3 • Reginaldo M. da Silva
Loja 4 • Shirlei Castro Brito
Loja 5 • Rosemary Aparecida Sinhorini Risso

Dia 15/04 - Kits Peixe

Loja 1 • Benedito Perrisson
Loja 2 • Amauri de Souza
Loja 3 • Marlene Ávila Maso
Loja 4 • Maria Aparecida de Aguiar
Loja 5 • Luis Carlos Bertazzoni

Dia 16/04 - Vale Almoço

Loja 1 • Roberto Lopes Fernandes
Loja 2 • Marcos Antônio Nagleiatti
Loja 3 • Felipe Carlos Brandão
Loja 4 • Hélio Rodrigues de Oliveira
Loja 5 • Ivanir Aparecida Melle Zeni

Loja 1 • Aparecida Galvani Favrin
Loja 2 • Solange Rodrigues do Nascimento
Loja 3 • Zaira Giaquinto Bom
Loja 4 • Andréa da Silva Gandra
Loja 5 • Devino Furlan

Dia 29/04 - Kits Peixe

Dia 08/04 - Kits Peixe

Dia 19/04 - Kits Frutas

Dia 30/04 - Vale Almoço

Dia 09/04 - Vale Almoço

Dia 20/04 - Kits Churrasco

Dia 10/04 - Vale Almoço

Dia 21/04 - Kits Perfumaria

Loja 1 • Octávio Tonetto
Loja 2 • Sidney Consoli da Silva
Loja 3 • Amélia Rangel Calheiros
Loja 4 • João Batista Riz
Loja 5 • Pedro Onival de Faria
Loja 1 • Marli Luchini Franciscato
Loja 2 • Hermínia Ap. da Silva Campos
Loja 3 • Maria Therezinha C. Carnevalle
Loja 4 • Denilson Theodoro
Loja 5 • Maria do Carmo R. de Oliveira

Dia 11/04 - Kits Guloseimas

Loja 1 • Neide Rito
Loja 2 • José Milton Souza Maia
Loja 3 • Dirce Vagioni Tega
Loja 4 • Iracema Bezerra de Lima
Loja 5 • Roman Buniy

Loja 1 • Maria do Carmo M. P. Mussolini
Loja 2 • José Aparecido de Lima
Loja 3 • Fátima Vicente Storani
Loja 4 • Érica Aparecida de S. Carneiro
Loja 5 • Marcelino José da Silva Barros
Loja 1 • Alexandre Odone
Loja 2 • Antônio Carlos dos Santos
Loja 3 • Dinorá Alves
Loja 4 • Marcos roberto Justino
Loja 5 • Donizete Mariano Terra

Um sucesso a “Hora do Prêmio”!

Loja 1 • Jorge Luiz Arielo
Loja 2 • Maria Suely da S. Callegari
Loja 3 • João Carlos Bueno
Loja 4 • Paulo Ricardo Pavão
Loja 5 • Alex dos Santos

Dia 18/04 - Kits Guloseimas

Loja 1 • Maria Osvaldira Costa
Loja 2 • Lizete Oreta Miyazaki
Loja 3 • Sérgio José Pires
Loja 4 • Nivaldo Prado Freitas
Loja 5 • Orlando Benites

* Sorteio realizado em 02 de maio de 2011.

Dia 27/04 - Kits Churrasco

Dia 07/04 - Kits Perfumaria

Loja 1 • Marcos Garcia
Loja 2 • Pedro Luis da Costa
Loja 3 • Renato David Varolo
Loja 4 • Edmilson da Silva Azevedo
Loja 5 • Marcos Fernandes

Loja 1 • Márcia Roseli Henrique
Loja 2 • Diva Pastore Rodrigues
Loja 3 • Wagner Lopes Espeleta
Loja 4 • Edison Roberto de S. Dias
Loja 5 • Magdiel Marcos Moda

Dia 26/04 - Kits Frutas

Dia 28/04 - Kits Perfumaria

Loja 1 • Alberto Tranchitella
Loja 2 • Célio Nunes Silvério
Loja 3 • Leonice Coracin Giacomini
Loja 4 • Sebastiana Rosalina Alves
Loja 5 • Laura Graça Figueira Granjo

Aparelho DVD Lenoxx Sound

Loja 1 • José de Paulo Zidório
Loja 2 • Cláudio de Brito
Loja 3 • Marlene da Silva Roveri
Loja 4 • Maria José da C. Serraglio
Loja 5 • Sônia Maria de Oliveira

Dia 17/04 - Vale Almoço

Loja 1 • Valmir Carmona
Loja 2 • Mauro da Silveira Campos
Loja 3 • Isabel Cristina Solia
Loja 4 • Rogério Aparecido B. Barbosa
Loja 5 • Rogério Ribeiro Azeredo

Loja 1 • Juracy Pereira Conti
Loja 2 • Wilson Rodrigues Boz
Loja 3 • Adilson Marestoni
Loja 4 • Rosa Angela Volpato Vanzei
Loja 5 • José Arnaldo da Rocha Lima

Loja 1 • Elaine Guerra da Costa
Loja 2 • Irene Ferreira Campos
Loja 3 • Apparecido Parra Parra
Loja 4 • Luiz Antônio Finotti
Loja 5 • Ederson Luiz de Lima

Dia 06/04 - Kits Churrasco

Loja 1 • Rosangela Alves de Souza
Loja 2 • José Campos da Silva
Loja 3 • Luiz Aparecido de Arruda
Loja 4 • Cristina Kátia P. da Silva
Loja 5 • Alex Sandro Rocha Lima

TV Samsung e Home Teather

Loja 1 • Cláudio Luiz Beledelli
Loja 2 • Ismael Franco de Oliveira
Loja 3 • Nivaldo Alves de Lima
Loja 4 • José Guilherme C. da Silva
Loja 5 • Marcos Benedito Conde
Loja 1 • Luiz Carlos Lenne
Loja 2 • Paula Cristina de Bone Spinace
Loja 3 • Maria Aparecida R. Mazzola
Loja 4 • Eduardo Hoehne
Loja 5 • Sônia Maria M. Rezende

Loja 1 • Terezinha de Jesus Pauletti
Loja 2 • Marisa Aparecida Soares
Loja 3 • Benedita D. Jacinto
Loja 4 • Lourdes do Carmo da S. Dias
Loja 5 • Cristina Carreri Ito

Foto meramente ilustrativa

Loja 1 • Celestino Mirandola
Loja 2 • Ari de Moraes Rosa
Loja 3 • Marcos Rosa dos Santos
Loja 4 • Edson Ribeiro Galvão
Loja 5 • Maria Aparecida Gomes Melo

Dia 02/04 - Vale Almoço

Loja 1 • Adriano Dias Malpaga
Loja 2 • José Nunes da Silva
Loja 3 • Letícia Burin V. Boas
Loja 4 • Mardúcia Gomes Pereira
Loja 5 • Sandra Regina S. Moretti

8

Dia 12/04 - Kits Frutas

Foto meramente ilustrativa

Loja 1 • José Aparecido Boaventura
Loja 2 • Mario Antonio Milanez
Loja 3 • Jurandir Ortis
Loja 4 • Antônio Spiandorim
Loja 5 • Odílio Martins de Oliveira

Foto meramente ilustrativa

Dia 01/04 - Kits Peixe

Contemplados com a promoção
“Especial de Aniversário”

A Coopercica realizou de 01 a 30
de abril a promoção “Hora do
Prêmio”, onde foram sorteados
diariamente três associados por
loja, que ganharam ovos de páscoa
coopermais, feitos com chocolate
nestlé.
Foram distribuídos despertadores nas cinco
lojas e, em horários pré-determinados, o alarme
de cada despertador foi acionado. O associado
que passou pela balança ou caixa na hora em
que ele despertou, ganhou um Ovo de Páscoa
Coopermais. Foram sorteados 90 ovos por loja.

Loja 1 • Luiza de Fátima Rosa
Loja 2 • Maria Teresa Fernandez Dias
Loja 3 • Neusa Cao
Loja 4 • Alex Sandro R. Gerciano
Loja 5 • Keila da Silva G. Martins

Dia 22/04 - Kits Peixe

Loja 1 • Rosangela de Souza
Loja 2 • Aparecido Donizeti Américo
Loja 3 • Eliana Aparecida Carvalho
Loja 4 • José Roberto T. Gandia
Loja 5 • Marcelo Farias Affonso

COOPERCICA

COOPERCICA
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Promoções
Datas

Dia dos Namorados

Mais ganhadores da

Corrida Relâmpago

O amor não tem regras!

Acompanhe, a seguir, os ganhadores da
Corrida Relâmpago das lojas 3 e 4, realizada
em abril. Cada participante teve dois minutos
para efetuar a coleta de produtos com os carrinhos estilizados da Corrida.
Loja 3: Valdemar Nunes de Oliveira e João
Lázaro Viegas de Barros.
Loja 4: Sueli Aparecida Dias Viana e Cláudia
Salazar S. Pirozzi.

dor e transformador, desconhece todas as reO amor não tem tempo determinado para
gras.
acontecer. Normalmente, o cupido flecha os
É preciso investir no amor
enamorados na juventude. Pocom
atitudes criativas, como
rém, pode surgir na maturidade e
“Olha para mim, amor,
uma ligação ou um e-mail diainda ter a chama da juventude.
olha para mim.
zendo: “Eu te amo”. Coisas
A vantagem é que nesta fase da
Meus olhos andam
simples que reafirmam o amor
vida ele vem acompanhado da
doidos por te olhar!
e deixam o relacionamento
sabedoria dos caminhados trilhados, de quem já tem experiência Cega-me com o brilho de mais açucarado e gostoso.
Outra atitude criativa é mupara que ele permaneça saudáteus olhos
dar
a rotina, para surpreender
vel e forte pela vida afora.
Que cega ando eu há
o parceiro. Agora, tudo isso só
Quem disse que o grande
muito por te amar”.
tem graça se for feito de coraamor acontece só uma vez ou
(Poema Súplica, de Florbela Espanca)
ção e não como uma estratéque o primeiro foi e sempre será
gia. A única meta deve ser o amor. Como diria
o melhor? É apenas uma teoria, que o próprio
Carlos Drummond de Andrade, “Eu te amo porcoração desconhece. Na prática, como sempre
que te amo”, e ponto final.
disseram os poetas, esse sentimento arrebata-

Loja 4

Loja 3

Solidariedade

Promoção Coopercica

“Enamorados”

Foi escolhido este
slogan para a Campanha do Agasalho 2011
justamente porque a
arrecadação de roupas infantis vem sendo a menor de toda a campanha. A dificuldade acontece porque os trajes
infantis acabam sendo passados de um irmão
para o outro e ficam sem condições de uso.
Portanto, doem roupas de criança também! Os
donativos - cobertores, roupas, agasalhos para
crianças e adultos (masculinos e femininos) –
devem estar em bom estado e podem ser entregues nas lojas da Coopercica, que participa,
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mais uma vez, desse importante movimento beneficente.
As doações das lojas 1, 2, 3 e 4 serão enviadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Já as da loja 5, vão ser entregues ao Fundo
Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista. A campanha termina no dia 30 de junho.
O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí
estima que no município vivem 30 mil pessoas
carentes. O agravante deste ano é que a temperatura média na cidade caiu de 22 graus para
15 graus, o que reafirma a importância desta
campanha. A Coopercica conta com a sua colaboração!

COOPERCICA

Foto meramente ilustrativa

“Vale a pena fazer a alegria de
uma criança”. Doe um agasalho.

Para festejar o Dia dos Namorados,
a Coopercica preparou a campanha
“Enamorados”, que acontece de 01 a 30
de junho, com sorteios semanais (04,
11, 18 e 25 de junho) de cinco cestas de
chocolates (uma por loja), totalizando
20 cestas no final da promoção.
Para participar, basta depositar o seu cupom fiscal, acima de R$ 30,00, nas urnas instaladas nas
lojas Coopercica. Consulte regulamento e boa sorte!!!!!!

COOPERCICA
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Perfil

Santa
está realizada em trabalhar
na Coopercica

Santa Silvéria Lourenço trabalha há 33 anos
vem desenvolvendo, sem ficar se comparando
na Coopercica. “É uma satisfação. Comecei a
às outras pessoas. “Eu trabalhei muito, bustrabalhar como operadora de caixa e não me
quei esse reconhecimento. Fico feliz de ver as
esqueço até hoje que a Isabel, de Contas a Papessoas sendo promovidas, pois acredito que
gar, me recepcionou com um cafezinho”, disseja por merecimento, profissionalismo”. Santa
se.
aproveita para aconselhar aqueles que estão
As promoções foram acontecendo na sua
começando na vida profissional. “Quem busca
carreira profissional e hoje Santa
o sucesso, precisa ter caráter, disé Gerente Administrativa da Cooposição para trabalhar e nunca,
“Viver é uma arte.
percica. “Eu venci”, resumiu. Ela
em hipótese alguma, prejudicar o
Quando você
trabalhou em diversas funções,
colega”.
aprende, já está
fez cursos, enfim, aprendeu muito
quase na hora de
até chegar na posição que ocupa
Vida pessoal
atualmente. “Gosto de trabalhar
partir”
aqui e também sou muito respeiSanta adora ler. ”A leitura me
tada pelos meus colegas. A Coopercica é a exleva para diferentes lugares e culturas. Consigo
tensão da minha casa, o lugar onde me sinto
ler três livros ao mesmo tempo. Acho que é por
bem. Costumo dizer que a Coopercica é uma
isso que não tenho depressão. Tenho muita fé”,
família para mim”.
admitiu.
Santa entrou na cooperativa com 19 anos e
Santa também gosta de viajar e ir ao cinefoi trabalhar na única loja da Coopercica, que
ma. Um dos seus sonhos, quando a aposentafuncionava dentro da antiga Cica e contava
doria chegar, é assistir a todos os seus DVDs.
com apenas quatro check-outs. “Eu cresci junto
“Quero ter tempo para fazer as coisas com
com a Coopercica. Agradeço aos fundadores,
mais calma e pretendo continuar viajando, pelo
aos nossos associados e aos diretores pelo sumenos, uma vez por ano”.
cesso da empresa que hoje conta com cinco
Santa é casada com Sebastião – “ele é malojas modernas”.
ravilhoso” - e tem uma filha de 16 anos, a Letícia
Para Santa, o segredo do sucesso é se
– “minha amigona”. Por tudo isso, Santa está
preocupar com a qualidade do trabalho que
realizada como profissional, mãe e mulher.

História emocionante
Santa sempre teve bons relacionamentos
dentro e fora da Coopercica. Um deles, porém,
marcou sua vida. “Conheci uma senhora que
morava ao lado da antiga fábrica da Cica, a
dona Antonieta Bressan.
Ficamos amigas e sempre que ela ia fazer
compras na loja, me esperava com uma rosa
e, em ocasiões especiais, trazia docinhos. Era
bem idosa, um amor de pessoa. Considerava-a
como se fosse a minha avó”.
Dona Antonieta vivia com um filho, mas, de-
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pois que a casa em que morava foi vendida,
passou a residir na Cidade Vicentina, contrariada. Apesar da sua ausência na loja, Santa
passou a visitá-la no asilo. Dona Antonieta permaneceu na Cidade Vicentina durante três anos
até falecer. E, três meses depois do seu óbito, o
filho teve um infarto e também morreu.
“Não consigo esquecer a querida dona Antonieta. Por isso, faço questão de cuidar do seu
túmulo e retribuir as muitas flores que ela me
deu”.
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Fazendo a Feira

Novidade

JUNHO

Quer mais sabor com praticidade?

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Experimente a linha de carnes Temperatta.

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

As cinco lojas Coopercica
estão comercializando a Swift
Temperatta.
Uma linha de carnes temperadas - lagarto, cupim, picanha,
maminha e costela -, que podem ser preparadas na grelha,
no forno ou mesmo no fogão.
Essa nova linha de carnes
combina o alto padrão internacional e a qualidade da marca,
com a tradição e confiança da
JBS, a maior empresa processadora de proteína animal do
mundo. Confira, a seguir, a linha
completa Temperatta.

Costela ao Alho

Lagarto Temperado

Costela desossada, ideal
para churrasco. Na churrasqueira, embrulhe o corte em
papel alumínio e asse por cerca
de 1h30. Retire o papel alumínio, deixe dourar e corte a peça
conforme a sua preferência. Se
optar pelo forno, aqueça-o por 5
minutos a 180°C, antes de colocar o corte, embrulhado em
duas voltas de papel alumínio.
Retire o papel e deixe mais 5
minutos no forno para dourar.

Corte porcionado com tempero suave.
Pode ser servido em fatias
no pão como rosbife.
Você pode preparar o lagarto
no forno. Antes, é preciso aquecê-lo por 5 minutos a 180°C.
Depois, embrulhe a carne
em duas voltas de papel alumínio e asse por aproximadamente 1h30, em temperatura de 200
a 250°C.
Em seguida, retire o papel e
deixe mais cinco minutos no forno para dourar.

Cupim Temperado
Seu tempero é suave. Pode
ser feito no forno, no fogão ou
na churrasqueira. Se optar pela
churrasqueira, embrulhe o corte em papel alumínio e asse
por aproximadamente 3 horas.
Retire o papel alumínio, deixe
dourar e corte a peça conforme
a sua preferência. Se optar pelo
forno, primeiro aqueça-o por 5
minutos a 180°C.
Depois, coloque o corte embrulhado em duas voltas de papel alumínio e asse por cerca de
1h30, em temperatura de 200 a
250°C. Em seguida, retire o papel alumínio e deixe por mais 5
minutos no forno para dourar.
14

Diversão

Na Safra

Picanha ao Alho

Maminha Temperada

Corte especial para churrasco. O seu preparo é simples:
corte bifes de aproximadamente
2 cm de espessura, coloqueos sobre a grelha e asse-os de
acordo com a sua preferência
de ponto de cozimento. Também
pode ser assada em papel alumínio.

Tempero suave com ervas.
Corte ideal para churrasco. Se
for prepará-la na churrasqueira,
corte bifes de 2 cm de espessura,
coloque-os sobre a grelha e asse
de acordo com a sua preferência
de cozimento. Também pode ser
assada em papel alumínio.

COOPERCICA

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora seca
Alface
Batata-doce
Cebola importada
Cenoura
Couve
Escarola
Rúcula
Pinhão

Laranja Bahia
Laranja Lima
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Mexerica Rio
Morango
Ponkan

Festa do Morango de
Atibaia/Jarinu terá dança
típica e shows
A Festa do Morango de Atibaia/
Jarinu será realizada nos dias 25 e
26 de junho e 2, 3, 9 e 10 de julho, no
Campo dos Aleixos.

Morango
Por sua cor (vermelha), formato (coração) e sabor (adocicado e
muito gostoso), o morango é conhecido como a fruta da paixão.
Devido à riqueza em antioxidantes, como a vitamina C e o ácido
fólico, é uma forma agradável e
saborosa de fortalecer as defesas
do organismo.
Outra vantagem: é uma fruta com poucas
calorias e ideal para quem faz dietas (100 g de
morango = 29 calorias). É muito apreciado pelas crianças e pode ser uma forma divertida de
educar as crianças para o consumo de frutas.
Os morangos são muito perecíveis, por isso
devem ser consumidos logo. Escolha aqueles
com consistência firme, cor vermelho vivo, sem
partes deterioradas. Como os morangos não
amadurecem depois de colhidos, evite os que
apresentam partes verdes ou incolores. Os morangos de tamanho médio são, normalmente,
mais saborosos do que aqueles de tamanho
muito grande.
Antes de armazená-los na geladeira, retire
os que estão danificados e certifique-se das
condições da embalagem.

Além das atrações gastronômicas, os visitantes poderão se divertir no parque de diversões, nos passeios de charrete e no barracão
do artesanato. Haverá também shows e a tradicional dança Bon Odori. A entrada é franca.
Quem gosta de morango, vai se esbaldar com
as opções de iguarias, todas feitas com morango, como strognoff, pastel, tapioca, quentão e
suco. Não pode faltar o tradicional morango com
chocolate. Para quem gosta de comida italiana,
será montada uma autêntica cantina onde serão
servidos pratos típicos. No restaurante japonês,
o cardápio principal será sushi, yakissoba, espeto de camarão e tempurá. Já no restaurante
brasileiro, o carro-chefe é a feijoada.

Bon Odori
O ponto alto da festa é a dança folclórica milenar japonesa, o Bon Odori, um verdadeiro ritual de agradecimento pela boa colheita do arroz
e também para saudar as almas e desejar paz
aos falecidos. Durante a dança, são utilizadas
lanternas coloridas – “para guiar os mortos” - e
os participantes costumam se confraternizar.
A festa será realizada no Parque do Morango “Duílio Maziero”´ (Rod. Edgard Zambotto, km
77). Aos sábados, o evento acontecerá das 10h
à meia-noite, e aos domingos, das 10h às 22h.
Mais informações no site www.festadomorango.
com.
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Nutrição

Reflexão

Alimentos
industrializados
terão menos sódio
O Ministério da Saúde e os fabricantes de produtos
alimentícios fecharam um acordo para reduzir o uso do
sódio dos alimentos industrializados.
Esse mineral está presente no sal e é utilizado pela indústria para realçar o sabor dos alimentos. Só que em excesso, é apontado pelos
médicos como o principal vilão da hipertensão
(pressão alta), doença que tem relação direta
com problemas como o AVC (acidente vascular
cerebral) e infartos. Mais de 3 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão.
O plano estabelece redução gradual na
quantidade de sódio em 16 categorias de alimentos, começando por massas instantâneas,
pães e bisnaguinhas.
O documento define o teor máximo de sódio
a cada 100 gramas em alimentos industrializados. No caso das massas instantâneas, a quantidade de sódio fica limitada a 1,9 g a cada 100
gramas do alimento. De acordo com o Ministério da Saúde, isso representa uma diminuição
anual de 30%.
Nos pães de forma, o acordo prevê redução
do teor máximo de sódio para 645 mg, até 2012,

e para 522 mg, até 2014, ou seja, uma redução
de 10% ao ano.
Em julho, o governo deve estabelecer as
metas para o pão francês, os bolos prontos, as
misturas para bolos, os salgadinhos de milho
e as batatas fritas. Até o fim deste ano, será a
vez dos biscoitos (cream cracker, recheados e
maisena), embutidos (salsicha, presunto, hambúrguer, empanados, linguiça, salame e mortadela), caldos e temperos, margarinas vegetais,
maioneses, derivados de cereais, laticínios (bebidas lácteas, queijos e requeijão) e refeições
prontas (pizza, lasanha, papa infantil salgada e
sopas).
Este acordo representa um passo fundamental para que seja atingida a recomendação da
Organização Mundial de Saúde: cada pessoa
deve consumir menos de 5 gramas de sal ou 2
gramas de sódio por dia, até 2020. Trata-se de
uma medida preventiva, extremamente importante para a saúde pública brasileira.

Dicas para consumir
menos sal
•
•
•

•
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Não deixe o saleiro à mesa. Acostume-se
a acertar o sal dos alimentos durante a
sua preparação.
Passe a consumir sal light (mistura de
cloreto de sódio com diferentes percentuais de cloreto de potássio).
Use temperos naturais e condimentos
aromáticos, como açafrão, curry, alecrim,
alho e cebolinha. Eles reforçam o sabor
dos alimentos sem a necessidade de aumentar a quantidade de sal.
Prefira pães, biscoitos e massas integrais.
A farinha de trigo integral contém menos
sódio do que a farinha de trigo.

Mude seu estilo para viver bem e ser feliz!
V

ocê sabia que a maioria das mortes ocorre por infarto, acidentes vasculares e câncer e que muitas vezes
são causadas por problemas emocionais também chamadas de doenças da
alma?
Raiva, inveja, ganância e
vaidade são consideradas as
principais doenças da alma.
A vacina contra essas doenças é ser feliz. A busca pela
felicidade é o único compromisso do ser humano com a
vida.
Para encontrá-la, precisa
se livrar daquilo que impede
que você seja feliz.
O que lhe incomoda? O
que lhe faz infeliz?
Primeiro passo: ter coragem para virar a mesa. Por exemplo, se
o seu trabalho é motivo para tanta infelicidade e desassossego, arrume outro.
Você tem capacidade para isso, reco-

nheça o seu potencial. A felicidade faz
bem para o patrão como também para
os empregados. Afinal, pessoas felizes
são mais criativas e mais produtivas.
Segundo passo: nunca se acomode. A acomodação também faz muito
mal para a alma.
Terceiro passo: minimize
os aspectos negativos da vida
e maximize os aspectos positivos. Você vai conseguir, a fé
ajuda muito. Precisa acreditar
na sua capacidade de mudar,
de transformar aquilo que tanto lhe incomoda, que lhe faz
tão mal.
Lembre-se: a longevidade
não tem sentido, se não houver prazer na vida! E o prazer
está associado à gestão do
estilo de vida. A maior parte das atitudes para melhorar seu estilo de vida depende só de decisão, gerenciamento, e
não de dinheiro.

Não se esqueça: estilo de vida + saúde = felicidade = longevidade.

Culinária
Sua receita pode ser
publicada na Revista
Coopercica
Compartilhe conosco sua receita favorita - salgada ou doce -,
enviando-a para o Setor de Associados das lojas Coopercica
ou para o e-mail: atendimento@legatto.com.br. Se ela for
escolhida, será publicada na Revista Coopercica. PARTICIPE!!!!!!
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Culinária
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Doce de Coco

Paçoquinha Instantânea

Ingredientes

Ingredientes

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 coco inteiro, sem casca, quebrado em
pedaços pequenos
1 xícara (chá) de água
1/2 colher (chá) de canela
1/2 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo
Ferva a água com a canela e o açúcar. Misture bem
até o açúcar derreter. Deixe no fogo até virar uma
calda. Então coloque o coco em pedaços e mexa
bem. Junte o suco de limão e retire do fogo. Coloque
em um refratário ou em porções individuais e deixe
endurecer.

Modo de preparo
Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto
a cobertura de chocolate. Misture tudo com um garfo
e depois com a mão. A seguir, coloque em uma forma
pequena untada com manteiga. Aperte bem com as
mãos. Leve à geladeira até que fique firme o suficiente para cortar o doce em quadradinhos.
Cobertura opcional: em uma panela, derreta a cobertura de chocolate. Coloque as paçoquinhas em
cima de papel manteiga e passe o chocolate derretido sobre cada quadradinho. Deixe esfriar e sirva.

Pudim de Banana

Polenta Rápida de Forno

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de açúcar
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (mesma medida leite
condensado)
1 lata de creme de leite
1 colher (sopa) de manteiga
3 ovos
6 bananas nanicas cortadas em rodelas
1 xícara (chá) de farinha de rosca

Modo de preparo

Foto ilustrativa

1 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
200g de amendoim torrado e moído
200g de biscoito maisena
cobertura de chocolate a gosto

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio por 10 minutos ou até derreter e virar caramelo.
Espalhe sobre uma forma de buraco no meio com
22cm de diâmetro. Reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata bem, até ficar uma
massa homogênea. Despeje na forma caramelizada,
distribuindo por igual. Pré-aqueça o forno em temperatura média e leve para assar em banho-maria por 1
hora ou coloque o palito, se ele sair limpo, está pronto. Retire do forno, deixe esfriar, leve à geladeira por
3 horas e desenforme.

•

2 colheres (sopa) de margarina
1 cebola grande ralada
2 dentes de alho amassados
5 xícaras (chá) de água
2 xícaras (chá) de flocos de milho pré-cozido
sal a gosto
1 xícara (chá) de queijo tipo mussarela ralado
1 copo de 220g de requeijão cremoso
1 embalagem de 340g de molho pronto à
bolonhesa
2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão
ralado

Modo de preparo
Numa panela média, aqueça metade da margarina
e doure a cebola e o alho. Junte a água e os flocos
de milho. Abaixe o fogo e misture até os flocos ficarem dissolvidos. Tempere com sal. Cozinhe em fogo
brando, mexendo sempre até ferver e a mistura ficar
com uma textura cremosa de polenta. Acrescente a
margarina restante. Distribua metade da polenta pelo
fundo de um refratário médio. Sobre a polenta, espalhe a mussarela e o requeijão. Cubra com o restante
da polenta. Despeje pela superfície o molho e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno médio por
cerca de 15 minutos para que os queijos derretam.
Receita enviada pela associada
Márcia Roseli Seraphim da Silva
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Dicas

