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seus contemplados.
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Lojas Coopercica
Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4582-3048

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

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
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Horário de funcionamento
Loja 1: 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2: 2ª a 6ª: 8h às 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5: 2ª a sexta: 9h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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Saúde
Uso prolongado dos portáteis
tem aumentado dores e lesões
O uso prolongado de computadores portáteis,
como ipads, laptops e netbooks, tem aumentado
os casos de dores e lesões em ligamentos e articulações. O formato dos aparelhos dificulta uma
boa postura durante a digitação e pode causar
problemas nos ombros, cotovelos, punhos e na
coluna, além de dor de cabeça.
“A diferença para os desktops é que, no laptop, o monitor e o teclado estão conectados, o
que dificulta o posicionamento do corpo”, afirmou
o especialista em reabilitação Kevin Carneiro, da
Universidade da Carolina do Norte (EUA).
A preferência pelos laptops é impulsionada
pela queda nos preços e a facilidade no transporte. Os efeitos já são vistos nas clínicas. “Recebo
muitos pacientes com dores. A maioria dos problemas é de postura. A pessoa deita na cama e quer
resolver tudo no laptop. Não dá para ficar sem
dor”, disse Paulo Randal Pires, presidente do Comitê de Mão da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia.
Um estudo publicado na revista “Ergonomics”
por pesquisadores da Boston University Sargent
College (EUA) mostrou que usar o notebook por
mais de quatro horas por dia pode provocar dores
e lesões. O ideal seria usar esse tipo de computador só para emergências e viagens. A pesquisa também avaliou o impacto do uso de cadeiras
adequadas, suporte e teclado sem fio na redução
de dores de 88 universitários durante três meses.

O grupo que usou os acessórios apresentou menos problemas.
Como o monitor do laptop é fixo, não dá para
deixá-lo na altura ideal sem a ajuda dos acessórios. No improviso, o usuário força o pescoço para
baixo, tensionando ombros e coluna. Os punhos
também ficam mais tensos, porque é mais difícil
apoiá-los no laptop. A posição errada altera a circulação sanguínea e afeta a nutrição dos tecidos,
o que pode causar inflamações. O ideal é acoplar
um teclado ao aparelho, para melhorar a posição
das mãos, e usar um suporte para elevar a tela à
altura dos olhos.
A altura das telas deve permitir que os ombros
fiquem relaxados. Por isso, o notebook não deve
ser usado no colo, na cama ou em mesas altas,
como as de jantar.
Quanto menor o aparelho, maiores os riscos.
Telas pequenas obrigam o usuário a adotar uma
postura restrita, comprimindo músculos e gerando
tensão em todo o corpo.
Atenção também aos tablets, que devem ficar
apoiados em mesas. Segurá-los causa dores nos
punhos e nos dedos. Mesmo na mesa, o pescoço
fica curvado para baixo, piorando a postura.
Ler no tablet não traz riscos, também não é
proibido digitar rapidamente. Mas usá-lo sempre
para navegação trará problemas, pois o aparelho
precisaria ser colocado na vertical, o que é inviável.

Exercícios que ajudam a relaxar e
alongar os músculos
O alongamento de grupos musculares ajuda a prevenir lesões. Conheça alguns exercícios que realmente
relaxam e alongam. E o melhor: você pode realizá-los sentado, no próprio local onde trabalha.
• Alongamento para a Coluna e Lombar: sentado abaixe e estique os braços até alcançar os pés ou
os tornozelos. As pernas podem ficar ligeiramente abertas. Permaneça por 30 segundos nesta posição ou
até sentir alongar a musculatura das costas e da lombar.
• Exercícios para a Cervical: lentamente, movimente o pescoço para cima e para baixo. Depois, realize
rotações para os dois lados. Ajuda a prevenir dores na cervical.
• Alongamento para Braços e Mãos: com a coluna reta, entrelace os dedos das mãos e vire a palma
para fora, esticando os braços para cima. Depois, estique os braços para traz e entrelace os dedos das
mãos e também vire a palma da mão para fora. Os cotovelos devem ficar esticados.
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Perfil

Lançamentos
Nescau cereal Duo
A Nestlé acaba de lançar um cereal matinal que mistura dois sabores de
chocolate na mesma embalagem. As conhecidas bolinhas crocantes estão
agora combinadas com bolinhas de chocolate branco.
Uma porção de 30g de Nescau Duo combinada com 125ml de leite fornece
quase 1/3 da quantidade de ferro e cálcio recomendada diariamente. O
Nescau Duo é produzido com grãos integrais, que ajudam no funcionamento
do intestino. Portanto, uma opção prática e nutritiva para o café da manhã de
crianças e adultos.

Sabonete Lux
Fragrâncias Finas

Nome: Pedro Leite de Camargo
Associado: no. 1.971
Estado civil: casado com Sônia Maria, tem
três filhos (Fabiano, Luciano e Giuliano) e três
netos (Guilherme Augusto, Juliana e André
Luis).
Ocupação: Aposentado da Tusa (atual Siemens)

Para comemorar os 80 anos de Lux no Brasil, a Unilever lançou
uma linha premium de sabonetes em barra com perfumes exclusivos,
que foram desenvolvidos por grandes perfumistas do mundo.
Trata-se da linha Fragrâncias Finas - Magical Spell, Secret Bliss e
Dream Delight -, composta por flores exóticas e preciosas. O diferencial
é uma maior absorção da fragrância dos sabonetes na pele (cerca
de quatro horas). Uma versão líquida de Fragrâncias Finas deve ser
lançada em setembro.

Ecoplaneta
Rio+20 debate o desenvolvimento
sustentável no planeta
Depois de 20 anos da realização da Rio-92, que
reuniu os mais influentes líderes globais, o Rio de Janeiro volta a sediar um importante evento ecológico.
Trata-se da Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável, que acontece de 13 a
22 de junho.
Rio+20 deverá abordar temas como a necessidade de ações governamentais para alcançar o crescimento econômico e ao mesmo tempo estimular o
desenvolvimento sustentável, a economia verde e a
erradicação da pobreza.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) define a economia verde como sendo
um conjunto de ações para se alcançar a igualdade
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Com a palavra,
o associado Pedro

social e ao mesmo tempo reduzir significativamente
os riscos ambientais e a escassez ecológica.
Consumo responsável
Você também pode ajudar o planeta. É só praticar
o consumo consciente. Acompanhe algumas dicas.
• Recicle o seu lixo e ajude a economizar em recursos naturais, a reduzir a degradação ambiental e
a gerar empregos.
• Em suas escolhas, além do preço e da qualidade, prestigie as empresas pela responsabilidade
social e ambiental.
• Divulgue informações, valores e práticas sustentáveis. Comece pelos familiares e amigos.

COOPERCICA

Loja que frequenta: 2 (Eloy Chaves)
O que mais gosta na Coopercica: “A Coopercica é uma referência para o Eloy Chaves.
Eu, minha esposa, meus filhos e minhas noras
fazemos compras aqui, com regularidade. A
Coopercica oferece aos seus associados produtos de qualidade e com ótimos preços. Além
de facilidades para pagamento. O setor de Hortifrutis oferece produtos de qualidade, em gôndolas tão bem arrumadas, que só de olhar já dá
vontade de comer as frutas. Também gosto da
Rotisseria, principalmente dos doces”.
Sugestões: “A Revista Coopercica é gostosa de ler. Acho que deveria ser criado um espaço para o associado publicar artigos e poesias”.
Sonho: “Conhecer a Itália, sobretudo a cidade de Padova, na região do Veneto, onde nasceram meus avós. Sou apaixonado pela cultura
italiana”.
História: “Meus nonos Renato e Maria Pretti
vieram da Itália para o Brasil no mesmo navio,
mas só se conheceram em uma fazenda aqui
na região. Meu avô sempre foi muito querido.
Era a pessoa mais popular da fazenda, pois ajudava os seus conterrâneos lendo e escrevendo
cartas para a Itália. E também tinha muito prestígio com os padres, chegando a rezar missas

em Latim, já que dominava esse idioma. Faleceu aos 100 anos”.
Hobbie: Escrever poesias. “Em 2008, tirei
o primeiro lugar pela Academia Jundiaiense de
Letras, com a poesia www.saudades.com.br”.
Livros: obras de Agatha Christie e Jorge
Amado.
Música: da Jovem Guarda ao Rock
Filme: “Imitação da vida”, com direção de
Douglas Sirk
Time: Paulista. “Sou tão fanático, que me
emociono toda a vez que eu vou ao estádio. Até
fiz um samba Galo Guerreiro, para homenagear
meu time do coração”.
Maior qualidade: “ser comunicativo”
Felicidade é ...“aproveitar as coisas simples
da vida. Tenho 60 anos, saúde física e mental.
Adoro curtir meus netos”.
Palavra favorita: amor.
Eu sou ... “de bem com vida”.
Maior tesouro: “minha família”.
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Festas Juninas

Turismo
Visto para os EUA ficou
mais rápido e barato
Além de mais prático e rápido, tirar Visto de
turismo para os Estados Unidos ficou mais barato.
Antes, cobrava-se US$ 160 pela solicitação, mais
R$ 38 pelo agendamento da entrevista e R$ 40 pela
entrega do documento. Agora, paga-se uma taxa
única de US$ 160 (cerca de R$ 300).
Quem for renovar o documento, estará dispensado
da entrevista. O solicitante deverá entregar os
documentos, tirar um foto 5x7 e colher digitais, antes
de comparecer ao Consulado, o que deve reduzir as
filas. Acompanhe, abaixo, dicas para tirar o Visto.
Formulário DS-160
Preencher o formulário no site ceac.state.gov/
genniv.
Taxa
Pagar a taxa de US$ 160, com cartão de crédito,
por telefone, boleto bancário gerado no próprio site
ou em dinheiro (nas agências do Citibank). Antes, a
taxa era paga somente no banco.
Agendamento
Agendar a entrevista pelo site ou central

telefônica.
Documentos
Comparecer a um dos Centros de Atendimento
ao Solicitante de Visto (CASV) para colher os dados
biométricos (digitais e fotos), levando o passaporte
válido, a página de confirmação do formulário DS160 e o comprovante de pagamento da taxa.
Exceções
Quem tem até 15 anos ou mais de 66 anos, não
precisa colher as digitais, mas deve levar a fotografia
5x7, o passaporte e a página de confirmação do
formulário.
Entrevista
Comparecer à entrevista na Embaixada ou num
Consulado, se for solicitado.
Entrega
Se o pedido for aceito, você receberá o passaporte
com o Visto em casa ou em local escolhido.
*Mais informações, de segunda a sexta, das 7h
às 21h, em Campinas (19) 4062-8580 ou São Paulo
(11) 3958-0957 / 3958-4841.

1º Parágrafo
■ Jundiaí tem 1.286 indústrias ...
Segundo levantamento, Jundiaí conta com 1.286
indústrias que movimentam mais de R$ 5 bilhões por
ano (cerca de 31,7% do Produto Interno Bruto) e possui 60 mil trabalhadores. Nos últimos 8 anos, o PIB
de Jundiaí cresceu 152% ; ao mesmo tempo, o Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) passou de 51º lugar para 4º lugar no estado de São Paulo, segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU).
■ ... e 250 mil eleitores
A Central de Recadastramento do Eleitor divulgou
que Jundiaí tem 250 mil eleitores em condições de
votar nas eleições de outubro. Quem não se recadastrou nem regularizou a situação, não poderá votar
nas eleições deste ano. Também não poderá participar de concursos públicos e licitações, nem tirar o
passaporte.

■ São 128 celulares para 100 habitantes
Em março, o Brasil contabilizou mais de 250,8
milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Esse número representa 128 celulares para cada 100 habitantes. O número de pré-pagos é de 200,7 milhões,
enquanto o de pós-pagos chega a 44,5 milhões. Os
números da Anatel também mostram que a operadora com a maior fatia de mercado ainda é a Vivo, com
29,7% do total geral de linhas, o equivalente a 72,8
milhões de números.
■ Brasil é o 2º mais otimista
Segundo o IBR (International Business Report),
86% dos empresários brasileiros estão otimistas em
relação à economia brasileira. Por isso, o Brasil assumiu a segunda posição no ranking global, atrás
apenas do Peru (90%). O país mais pessimista é a
Espanha, seguido do Japão, Grécia, França, Bélgica
e Holanda.

Na Coopercica,
você encontra produtos típicos
Junho é o mês das Festas Juninas. Nas lojas Coopercia, você encontra produtos prontos
e também ingredientes para preparar deliciosos
pratos típicos.
A grande estrela é o milho verde, cuja produção está a todo o vapor este mês e dá origem
aos principais pratos, como pamonha, curau,
canjica, cuscuz e bolo de milho. Outras receitas
típicas são arroz-doce, bolo de pinhão, bombocado, cocada, pé-de-moleque, paçoquinha,
doce de abóbora, batata-doce, cachorro quente, além de quentão e vinho quente.
As principais festas juninas são festejadas
em três datas: 13 de junho, quando se comemora o dia de Santo Antônio; depois acontecem
as festas de São João (24) e São Pedro (29).
Enquanto nas regiões Sul e Sudeste é co-

mum a realização de quermesses, as festas
juninas no Nordeste acontecem nas ruas e atraem turistas do mundo todo. O forró é a dança
oficial.
O nome das festividades tem origem na festa de São João, conhecida como Festa Joanina
nos países católicos da Europa.
Os festejos chegaram aqui através dos portugueses. A quadrilha foi influenciada pelas coreografias dos nobres franceses. Já os fogos de
artifício são tradição chinesa e as roupas teriam
sido inspiradas em figurinos de festas portuguesas e espanholas.
Segundo a tradição, os balões também faziam parte desse cenário, mas hoje são proibidos por lei porque podem causar incêndios.
Divirta-se, sem soltar balões!

Promoções
“Arraiá Coopercica”
De 12 a 30 de junho, acontece a promoção “Arraiá Coopercica”, que irá sortear cinco cestas (uma
por loja) semanalmente, contemplando 15 associados no final da campanha.
Os contemplados ganharão uma cesta junina, contendo* 02 sucos Del Valle, 01 Toddynho, 01
garrafa de vinho Coopermais, 01 Ruffles Elma Chips, 01 pacote de amendoim Krosty, 01 Torrada
Visconti, 01 Biskui Bauducco, 01 Fondant Melare, 01 pacote de pé de moleque, 01 pacote de paçoca
Melare e 02 pipocas Yoki para micro.
Para participar, nas compras acima de R$ 30,00, basta destacar o canhoto da promoção do seu
cupom fiscal e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas. Os sorteios acontecerão nos dias 16, 23 e 30
de junho, às 10 horas, nas lojas Coopercica. Consulte regulamento nas lojas e boa sorteeeeeeeeeeeeee!
* Itens sujeitos a alterações.
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Promoções

Promoções

Imagens meramente ilustrativas.

Aproveite o inverno
com Nissin

A Coopercica também lembrou das suas funcionárias no Dia das Mães (14 de maio). E realizou um sorteio,
no qual foram contempladas cinco colaboradoras (uma por loja), com um conjunto de joias (uma gargantilha e um
par de brincos ponto de luz). Confira as ganhadoras.
• Raquel Lima dos Santos (Setor Frente de Loja 1)
• Shirley Spavieri Ramos (Setor de Limpeza da Loja 2)
• Estela Rodrigues da Cruz Nardo (Setor de Frios da Loja 3)
• Ângela Maria F. Silva Santos (Setor de Padaria da Loja 4)
• Eliane Fabrício (Setor Frente de Loja 5)

Envie fotos para o banco de
imagens da Coopercica!

Imagens meramente ilustrativas.

Confira as funcionárias que
ganharam conjuntos de joias

A Coopercica desenvolveu a campanha promocional “Namoro Premiado”, que irá sortear um final de semana
no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra (um por loja), com direito a duas diárias (de 03 a 05 de agosto).
Os contemplados terão direito a transporte (ida e volta) e alimentação completa (café da manhã, almoço e jantar).
Participarão da promoção os associados que fizerem compras (acima de R$ 30,00) nas lojas Coopercica, até
30 de junho. O sorteio será realizado no dia 01 de julho, às 10 horas, nas lojas Coopercica. Consulte regulamento
nas lojas!

“Enamorados”
“Enamorados” é mais uma promoção Coopercica em homenagem ao Dia dos Namorados (12 de junho).
Esta campanha acontece até o dia 11. Serão sorteadas cinco cestas de chocolate (uma por loja), no dia 12 de
junho, às 10 horas, nas lojas Coopercica.
Para participar, basta destacar o seu cupom fiscal e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas. Consulte
regulamento!

Coopercica & Avec: “O sabor Vono”
Coopercica & Avec estão realizando até o dia 14 de julho a promoção “O sabor Vono”, que irá sortear
cinco fornos de microondas Electrolux (um por loja). Para participar, na compra de três sopas Vono (sabores), o
associado deverá retirar o cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção.
O sorteio acontecerá no dia 15 de julho, às 10 horas, nas lojas Coopercica. Consulte regulamento e boa sorte!!!

A Coopercica está criando um banco de imagens dos seus associados e
familiares, para publicação na Revista Coopercica em datas comemorativas,
como Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, Natal, entre outras.
Os interessados podem encaminhar as fotos para o Setor de Associados ou
enviá-las para eventos@coopercica.com.br (aos cuidados de Eliana Bárbara).
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Imagens meramente ilustrativas.

A Coopercica & Avec estão realizando a
promoção “Aproveite o inverno com Nissin”, que
irá sortear cinco adegas climatizadas Dinasty (para 8
garrafas), sendo uma por loja.O sorteio acontecerá
no dia 8 de julho, às 10 horas, nas lojas Coopercica.
Para participar, na compra de três produtos Nissin
Miojo (sabores), o associado deverá apresentar o
cupom fiscal de compras durante o prazo de validade
desta promoção (até 7 de julho), retirar um cupom de
sorteio e depois preenchê-lo e depositá-lo na urna
desta promoção.
Boa sorte e consulte o regulamento nas lojas
Coopercica!
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Promoções
Coopercica & Café Pilão
sortearam cafeteiras Senseo
• Rosemary Ap. Ambrozin Martins (loja 1)
• Regina Aparecida Soares Feijó (loja 2)
• Maria Inês M. Benevides Neves (loja 3)
• Isabel Ap. Omizzolo Bortolo (loja 4)
• Gilberto Marcondes Leal (loja 5)

Contemplados com a promoção
“Comemore com Sky Livre”

Imagens meramente ilustrativas.

A Coopercica & Café Pilão sortearam cafeteiras Senseo (uma
por loja), no dia 02 de maio. Confira os ganhadores.

• Vera Lúcia Batista Toscano (loja1)
• Everaldo Anselmo de Araújo (loja 2)
• Luzia Leila Carboni Oliveira (loja 3)
• Maria Aparecida Ferreira (loja 4)
• Ana Paula Faria Cruz (loja 5)
* Sorteio de Parabólicas Sky, realizado no dia 01 de maio.

Poupança
Conheça as novas regras
A partir do dia 04 de maio, os novos depósitos em
caderneta de poupança tiveram seus rendimentos alterados. Confira, abaixo, as novas regras.
• Quando a taxa Selic (taxa básica de juros) estiver
em 8,5% ao ano ou menos: vale a nova fórmula, que é
calculada com 70% da taxa Selic + TR.
• Quando a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao
ano: vale a fórmula antiga, que é 0,5% ao mês + TR.
Nada muda para os depósitos efetuados até
03/05/2012. Além disso, a poupança continua oferecendo rentabilidade mensal, isenção de Imposto de
Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF).
Em um cenário de juros mais baixos, como o atu-
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al, as cadernetas de poupança vão render menos que
renderiam pela fórmula anterior. Mas o retorno deverá
ser superior a de alguns fundos de investimentos, cujas
taxas de administração sejam mais elevadas. Como regra geral, sempre que as taxas cobradas pelos bancos
forem superiores a 1%, a poupança é a melhor alternativa.
Em mais de um século, a poupança passou por
diversas mudanças, mas sempre manteve a sua popularidade por ser considerada uma aplicação segura
- imagem só abalada no governo Collor.
Hoje, a poupança conta com 98 milhões de investidores e R$ 432 bilhões em depósitos. A maioria desses
clientes (98%) possui aplicações inferiores a R$ 50 mil.
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Fazendo a Feira

Nutrição

JUNHO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

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.

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Kabotia
Batata-doce
Cará
Couve-manteiga
Jiló
Mandioca
Mandioquinha
Repolho

Abacate
Kiwi
Merexica ponkan
Morango

Kiwi
O kiwi é originário do sul da China e possui grande quantidade de vitamina C, além de ser rico
em potássio e ferro. Fornece também quantidades consideráveis de fibras solúveis, que auxiliam na
diminuição dos níveis de colesterol no sangue.
Devido à sua riqueza em clorofila, o kiwi é uma das poucas frutas que mantém a coloração verde
quando madura. 100g de kiwi = 67 calorias.

Morango
Assim como o kiwi, tem muita vitamina C,
além de cálcio, fósforo, e ferro. Seus nutrientes
(principalmente a vitamina C e o ácido fólico)
ajudam a fortalecer as defesas do organismo.
Por sua cor (vermelho), formato (coração) e
sabor (adocicado e gostoso), o morango é
conhecido como a fruta da paixão. 100g de
morango = 39 calorias.
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Ervas: suas utilidades
culinárias e medicinais
Açafrão: nativo do Oriente Médio, embora Portugal e Espanha sejam hoje os maiores produtores.
São necessárias 100 mil flores para se obter meio
quilo da especiaria. É usado em aves, peixes e para
dar sabor no arroz.
Alecrim: arbusto da região mediterrânea, é apreciado na preparação de frango, carne de porco e
batatas assadas. Em churrascos, recomenda-se espalhar um punhado sobre as brasas do carvão, para
perfumar a carne e deixar um cheiro agradável no
ambiente. A infusão do alecrim é usada para aliviar
dores de cabeça, tosse e controlar a pressão alta.
Cebolinha verde: trazida do Oriente por Marco
Polo, rapidamente passou a ser utilizada na culinária ocidental. A cebolinha, tanto crua como cozida,
é muito usada nas cozinhas chinesa e ocidental. É
indispensável no preparo de saladas, sanduíches,
sopas e omeletes. Contém ferro e vitaminas; é estimulante do apetite, além de auxiliar na digestão.
Coentro: de flores róseas ou alvas, pequenas
e aromáticas, sua folha é usada como tempero ou
condimento, exalando odor característico. Tem um
aroma singular, combinando bem com frutos do mar,
peixes e ensopados. O chá de coentro é indicado
para aliviar dores de estômago.
Erva-doce: nativa da bacia do Mediterrâneo, é
usada como planta aromatizante em pães, bolos e
biscoitos e também passou a ser incorporada em sopas, sobretudo as que são consumidas frias. É usada
no tratamento de gases, cólica intestinal e problemas
renais.
Hortelã: de origem árabe, é a designação comum a diversas plantas do gênero Mentha. Aromática e perfumada, não pode faltar na cozinha árabe.
Também é usada no preparo de chás, sucos, assados e grelhados. O chá de hortelã é indicado para
má digestão e tratamento de resfriados; o gargarejo
alivia dores de garganta.

Louro: de origem asiática, de tão nobre, já foi
símbolo de poder divino e usado para distinguir heróis, atletas e os imperadores de Roma. Vai bem com
sopas, cremes, peixes, carnes e marinados.
Manjerona: muito popular nas cozinhas grega
e italiana, é utilizada no preparo de carnes, sopas,
molho de tomate, pizzas, e para dar sabor em óleos
e vinagres. É indicada no tratamento de reumatismo
e artrites.
Manjericão: ideal para saladas, massas, omeletes e molhos à base de tomate, dá um sabor aromático aos pratos e ainda suas folhas são decorativas
e saborosas. É uma das ervas mais consumidas. É
também conhecido como repelente natural de insetos. Já o manjericão roxo dá um toque aromático e
decorativo e combina com saladas, massas, omeletes, sanduíches e molhos à base de tomate.
Orégano: suas folhas, frescas ou secas, aromatizam bem os pratos. Entretanto, as folhas secas são
mais saborosas. É utilizado em molhos de tomate,
vegetais refogados, carne e é claro nas pizzas. Junto
com o manjericão, é imprescindível na culinária italiana. Indicado no tratamento de tosse e dor de cabeça
de origem nervosa. O chá pode ser usado para aliviar
enjoos.
Salsão ou aipo: planta aromática em que todas
as partes podem ser consumidas (raiz, caule e folhas). É indicado para aromatizar sopas, cozidos,
peixes, aves e assados. Com uso moderado, é recomendado no tratamento de inflamações das vias
urinárias, gota e reumatismo.
Salsinha: é cultivada há mais de 300 anos. Trata-se de uma das plantas mais populares por seu
aroma suave e agradável. É largamente usada no
preparo de saladas, sopas, molhos e temperos. É
também usada para decorar pratos. Rica em vitaminas A e C, alivia o mau hálito e promove o enriquecimento da pele.

COOPERCICA
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Reflexão

Cooperativismo
Encontro com cooperativas italianas
deve aumentar as exportações brasileiras

Cooperativas italianas de vários ramos (turismo,
agropecuária e energia) participaram de encontro
para intensificar os negócios entre o Brasil e a Itália,
no dia 22 de maio passado, em São Paulo.
O evento aconteceu na sede do Sistema Ocesp
(Organização das Cooperativas do Estado de

São Paulo). Giorgi Bertinelli, vice-presidente da
Legacoop (Liga Nacional das Cooperativas) resumiu
a situação das cooperativas italianas. “Somos a
entidade representativa do cooperativismo mais
antiga da Itália, fundada em 1886. Hoje temos 15
mil cooperativas associadas e quase 9 milhões de
cooperados, um número que merece ser destacado
em um país com 60 milhões de habitantes. Nos
últimos 10 anos, nosso número de cooperados
praticamente dobrou”.
Aramis Moutinho Junior, superintendente do Sistema Ocesp, aproveitou a ocasião para comentar que
as cooperativas brasileiras exportam muito pouco
para a Itália.“Quero destacar o fato de a Itália ocupar apenas a 35ª posição no ranking de destino das
exportações das cooperativas brasileiras, ou seja,
0,63%. É um número muito baixo para dois países
com tantas proximidades culturais”, lamentou.
“Esse evento foi importante para mudar esse cenário, fortalecendo o comércio entre os dois países”,
concluiu Aramis.

Parabéns!
Nesta vida temos três professores
importantes: o Momento Feliz, o Momento Triste
e o Momento Difícil.
O Momento Feliz mostra que você não
precisa mudar.

Os obstáculos lhe mantêm forte.
As mágoas lhe mantêm humano.
Os choques lhe mantêm humilde.

Dicas
O Momento Triste mostra que você precisa
mudar.

Como escolher uma
empresa de formatura
As festas de formatura tornaram-se uma celebração glamourosa para os estudantes e suas famílias.
Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados para que
a festa não se torne um verdadeiro “mico”.
O primeiro passo é a criação de uma comissão de
formatura. Algumas turmas preferem que as empresas dirijam suas propostas. O ideal, entretanto, seria
a própria comissão criar este projeto e submetê-lo
às empresas, para que estas façam um orçamento.
Desta forma, a comissão poderia avaliar melhor os
custos, já que todas as empresas teriam que orçar o
mesmo projeto. Não aceite preços fechados por pessoa, peça um orçamento discriminado de cada item.
O segundo passo é certificar-se da integridade da
empresa. Há no mercado muitas empresas de for-
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O Momento Difícil mostra que você é capaz
de superar...

matura e a escolha exige alguns cuidados. É preciso
aliar a qualidade dos serviços com o melhor preço.
Antes de sair pedindo diversos orçamentos, verifique
quais são as empresas mais conhecidas no mercado e peça indicações. Converse com comissões de
formatura de outros cursos, vá a eventos organizados pela empresa para checar a qualidade dos seus
serviços.
Se a empresa for Ltda (Limitada), dirija-se à junta
comercial e solicite informações. Se ela for S/C (Sociedade Civil), solicite ao cartório de registro onde o
contrato social está registrado e peça as mesmas informações. Ligue para o Procon e informe-se sobre
possíveis reclamações. Depois de constatada a qualidade da empresa, compare os orçamentos.

COOPERCICA

Os bons dias lhe dão alegria.
Os maus dias lhe dão experiência.
Ambos são essenciais para a vida!

COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 119

Quentão Tropical

Canjiquinha com Costelinha

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de açúcar
3 limões cortados em rodelas finas
3 laranjas cortadas em rodelas
2 xícaras (chá) de suco de laranja
1 colher (chá) de cravo-da-índia
4 pedaços de 3cm de gengibre
4 canelas em pau
1 e 1/2 xícara (chá) de água
4 xícaras (chá) de aguardente

Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque o açúcar, as laranjas e os
limões, o gengibre, o cravo e a canela. Quando o açúcar
estiver derretendo, coloque a cachaça, o suco de laranja
e a água. Misture bem todos os ingredientes e deixe ferver
em fogo médio por 10 minutos. Sirva com as rodelas das
frutas. Mantenha em fogo baixo após o preparo.

Bolo de Pinhão
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de manteiga temperatura ambiente
1 lata de doce de leite
4 gemas
1 pitada de sal
1 xícara (chá) de pinhão cozido e moído
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
4 claras em neve
manteiga para untar
farinha de trigo para polvilhar
açúcar de confeiteiro para polvilhar

Foto ilustrativa

Modo de preparo
Bata na batedeira a manteiga e, aos poucos, coloque o
doce de leite. Bata até ficar cremoso. Junte as gemas, o
sal e o pinhão e bata mais um pouco. Misture lentamente
a farinha peneirada com o fermento e, por último, as
claras em neve. Preaqueça o forno a 200°C. Numa
forma com furo central de 19 cm de diâmetro, untada e
enfarinhada, leve para assar por aproximadamente 30
minutos. Polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva.

250g de canjiquinha
500g de costelinha de porco
2 colheres (sopa) de alho espremido
4 tomates sem pele
1 cebola grande cortada em cubos
1 pitada de urucum
1 pitada de pimenta-do-reino
sal e cheiro verde a gosto

Modo de preparo
Lave a canjiquinha e leve para cozinhar em uma panela com dois litros de água, por uma hora. Reserve.
Refogue a costelinha com o alho, o tomate, a cebola, o
urucum e a pimenta-do-reino. Em seguida, acrescente a
canjiquinha, acerte o sal e leve ao fogo brando por mais
30 minutos. Sirva em uma cumbuca e salpique o cheiro
verde por cima.

Torta de Sardinha
no Liquidificador
Ingredientes para recheio
•
•
•
•
•
•

2 latas de sardinha
1 lata de milho verde
1 lata de ervilha
2 tomates
1 cebola pequena
salsinha e cebolinha a gosto

Massa
•
•
•
•
•
•

3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 xícaras (chá) de água
óleo da sardinha
2 ovos
sal

Modo de preparo
Para a massa, bata no liquidificador a farinha, os ovos,
a água, o óleo reservado da sardinha e uma colher rasa
de sal. Depois de bater bem, acrescente o fermento.
Para o recheio pique os tomates e a cebola em cubinhos
e misture os demais ingredientes do recheio. Coloque
metade da massa na forma untada, acrescente todo o
recheio e cubra com o restante da massa. Leve para
assar por 30 minutos aproximadamente.
Receita enviada pela associada:
Tatiane Coutinho de Oliveira
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