HORÁRIO DE VERÃO
COMEÇA DIA 17

O horário de verão vai começar no dia 17 de outubro (domingo) e se estenderá até 20 de
fevereiro de 2011. Para isso, é
preciso adiantar os relógios em
uma hora.
O horário de verão é válido
para as regiões Centro-Oeste, Sul
e Sudeste do país. Em 2009, nas
regiões onde foi aplicada a medida, contabilizou-se uma redução
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É hora de tratar a
celulite, flacidez e
gordura localizada.

Lactobacilos protegem a flora intestinal.
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Acompanhe as tabelas de hortifrutis para outubro.

Culinária

Festival de maracujá.

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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SAÚ D E

M A R C A D OR

Heccus trata a gordura localizada,

flacidez e celulite!

drenagem linfática, massagens
(terapêutica, relaxante, modeladora, com pedras quentes, com
flores, com bambu, estimulante
com mel, com vela e craniana),
esfoliação e hidratação corporal.
Além disso, faz limpeza de pele,
peeling de diamante, peeling regenér e rejuvenescimento facial.

Estamos na Primavera. As
temperaturas subiram e
chegou a hora de recuperar
os “danos” corporais
provocados durante o
inverno. Para isso, é preciso
cuidar do corpo e também
hidratar bem a pele.
A fisioterapeuta Dermato- Funcional, Érica Jovana Valli Moreira,
sugere a utilização do aparelho
computadorizado Heccus, uma
das novidades para este verão,
que além de agregar o ultrassom de alta potência e a corrente Aussie (já conhecidas), agora
também oferece a eletrolipólise
no mesmo equipamento. Como
atuam juntos, permitem uma interação de técnicas para obter melhores resultados no tratamento
de gordura localizada, flacidez e
da celulite.
O Heccus atende às técnicas
de construção de equipamentos médicos e possui tecnologia
eficaz e segura também para o
tratamento pré ou pós-cirúrgico,
drenagem linfática e de hematomas. Possibilita a aplicação de
terapia combinada do ultra-som
de 3.0 MHz com a corrente Aussie (de estímulos elétricos tripolares), para ativação do sistema
linfático, sensorial e motor. Estimula a contração muscular de
forma passiva e provoca menos
incômodo à pele do que a corrente Russa. Já a eletrolipólise, com
agulhas de acupuntura associadas a uma corrente elétrica e
dispostas em áreas de celulite e
gordura localizada, auxilia na redução de medidas e promove um
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* As associadas Coopercica
têm 10% de desconto em fechamento de pacotes e avaliação gratuita.

Dra. Érica
aspecto mais uniforme da pele.
Um dos diferenciais do Heccus
é que ele permite adequar seus
parâmetros de acordo com a espessura da camada adiposa (de
gordura) de cada paciente. Sua
indicação terâpeutica é individual. O seu lançamento aconteceu
na Beauty Fair – Feira Internacional de Cosméticos e Beleza -,
realizada em São Paulo, no mês
de agosto.
A dra. Érica Jovana Valli Moreira está atendendo em novo endereço: Rua Barão de Teffé, 285
(Studio 21 - Cabelo e Estética), no
Anhangabaú, em Jundiaí. Fones:
4521-6320 ou 4521- 7246 www.
studio21cabeloestetica.com.br
ou ericajovana@bol.com.br
TRATAMENTOS

A fisioterapeuta Dermato-Funcional Érica também realiza outros tratamentos corporais como
COOPERCICA

COOPERCICA
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PROMOÇÕ ES

GANHADORES DO

“PAI, AMIGO PARA SEMPRE”
Loja 1 • Ana Lúcia Chiquino B. Frutuoso
Loja 2 • Décio Augusto Bastos
Loja 3 • Lydia Gonçalves Sartorato
Loja 4 • Hanny Xavier de Mendonça
Loja 5 • João Batista Diago
*Sorteio de celulares LG, realizado em 01 de
setembro.

PREMIADOS COM A compra premiada
Do mês de AGOSTO

Loja 1 • Cilene Aparecida F. Larrubia
Loja 2 • Lourival Francisco da Glória
Loja 3 • Neusa Benedita Pires Bianchini
Loja 4 • Claudemir Aparecido Franco
Loja 5 • Célia Ap. Ceccatto Teixeira

*Sorteio de vale-compras, correspondente
ao valor do cupom fiscal, realizado em 01 de
setembro.

P R OM O Ç ÕE S

Confira os contemplados da
“Capa da Revista de Outubro”
Os contemplados com a
promoção “Capa da Revista
de Outubro” foram: João
Victor Manacero de Lima, 6
anos (loja 1), Gabriely Vitória
da Silva Stackfleth (loja 2),
Letícia Bressan, 1ano e 8
meses (loja 3), Maria Isabel
da Silva, 5 anos (loja 4) e
Thiago Henrique Strassi
Mariano, 6 anos (loja 5).
Trata-se de uma promoção alusiva ao Dia das Crianças (12 de
outubro), idealizada pela Coopercica para homenagear os filhos e
dependentes dos associados.
Aproveitando a ocasião, esses
adoráveis pequeninos - capa desta edição – foram homenageados
pelos seus entes queridos. Acompanhe.

Orlando Mariano, pai de Thiago
Henrique: “É o meu terceiro filho,
o caçula. Foi um presente de Deus.
Parece que voltamos à infância,
pois participamos das brincadeiras
e dos jogos. Estamos aprendendo
muito com ele”.

Tamara Alessandra da Silva,
mãe da Gabriely: “É uma criança muito especial. Ela é tudo para
mim. Conheci o meu marido em
uma das lojas Coopercica por causa dela. Ela nos uniu. Uma criança
é tudo na vida de um casal”.

Vânia Cristina Manacero de
Lima, mãe do João Victor: “É o
meu único filho. Veio ao mundo
para encher a casa de alegria. Todos o adoram. Ele gosta de conversar, de passear e jogar videogame.
Mudou a minha vida para melhor”.

Leila Sílvia de Oliveira Silva,
mãe da Maria Isabel: ”Quando fiquei grávida dela, minha filha mais
velha tinha 17 anos. Já nem sabia
mais trocar fralda. Tive que aprender tudo de novo. Ela é a razão da
minha vida, é a minha princesa”.

Aparecida da Silva Bressan,
avó da Letícia: “Ela é uma criança
sorridente e extrovertida. Eu cuido
dela durante o dia. A Letícia é mais
do que uma companhia. É minha
amiga. Que Deus a abençoe”.

ARTI G O

Carinho de mãe na infância

ajuda na vida adulta
Segundo pesquisa
realizada nos Estados
Unidos, as pessoas que
receberam carinho em
abundância de suas mães
quando bebês são mais
capazes de lidar com os
problemas e também com
as pessoas na vida adulta.
Abraços, beijos e declarações
de afeto da mãe aparentemente
têm efeito a longo prazo e tendem
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a gerar um vínculo sólido com o
bebê, contribuindo para a saúde dele. Além disso, este vínculo
não apenas diminui o estresse da
criança como também ajuda a desenvolver recursos que a auxiliarão em suas interações sociais e
na vida de maneira geral.
Entretanto, especialistas alertam que é preciso saber o momento de parar: o excesso de afeto maternal, especialmente se a criança
já está mais crescida, pode ser perturbador e embaraçoso para ela.

COOPERCICA

COOPERCICA
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E C O L O G IA

Coopercica festeja Dia da Árvore

com plantio de mudas em escola no Horto FLORESTAL
Pela nona vez, a
Coopercica comemorou
o Dia da Árvore com o
plantio de mudas. Este
ano, o evento foi realizado
no dia 22 de setembro,
na Escola Municipal “Prof.
João Luiz de Campos”, no
Horto Florestal, em Jundiaí,
e reuniu 207 alunos (no
período da manhã) e 175
alunos (no período da
tarde).

Este plantio garantirá a formação de um lindo bosque nessa escola.
Além de mudas de árvores doadas pela Prefeitura de Jundiaí,
foram plantadas mudas de quaresmeira, sibipiruna, caliandra, ipês
roxo e branco e pau Brasil. Todas
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Plantbottle,

a embalagem
ecológica da
Coca-Cola!
A Coca-Cola Brasil
acaba de lançar a
PlantBottle, uma
nova embalagem
que substitui parte
do petróleo por
etanol, extraído da
cana-de-açúcar.
elas serão identificadas por placas.
O evento, de caráter educativo,
faz parte do projeto “Criança do
Futuro”, mantido pela Coopercica.
O objetivo é despertar e estimular
as crianças para atividades e temas que possam contribuir positivamente para a formação delas,
como o respeito mútuo, espírito de
equipe, solidariedade, cidadania
e também a preservação do meio
ambiente.

A ideia é diminuir em até 25%
as emissões de CO². A novidade
também diminui a dependência
da empresa com recursos que
não são renováveis por terem origem parcialmente vegetal – 30% à
base da planta.
O produto pode ser adquirido em
embalagens de 500 ml e 600 ml. A
expectativa é de que ainda este ano
consigam uma redução de uso de
mais de 5.000 barris de petróleo, o
que é uma quantidade considerável.
Sem mudança de propriedades químicas, cor, peso ou aparência em relação ao PET convencional, a PlantBottle
é 100% reciclável e já entra na cadeia de
reaproveitamento de materiais, consolidada no País desde sua chegada ao mercado.

te, frutas e um kit guloseimas.
No período da tarde, também
houve recreação, com a apresentação do Teatro de Fantoches do
Cocoricó do Tio Pan, cujo tema foi
a preservação da Natureza. Logo
em seguida, os alunos plantaram
mudas de árvores nativas. Confira
os flashes do evento.

Atividades

Na parte da manhã, além do
plantio, aconteceram atividades
recreativas com o Júlio e a Zazá,
da turma do Cocoricó, além da realização de esculturas de balão, No
final, foi servido um lanche bem reforçado que incluiu cachorro quen-

COOPERCICA
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TURISM O

Mais de 90 aviões pousaram

no Museu da TAM em São Carlos!
Em um galpão de 20.000
metros quadrados, em
São Carlos (a 180 km
de Jundiaí), foi instalado
o Museu da TAM, cujo
acervo conta com mais de
90 aviões, organizado em
ordem cronológica.
Entre as relíquias, um caça
alemão Focke-Wulf FW-44J, um
Douglas DC-3, usado na II Guerra
e vindo dos Estados Unidos. A réplica do Demoiselle, de Santos Dumont, e o caça inglês Supermarine
Spitfire são outras raridades.
Uma das principais atrações é
o hidroavião Jahú, que cruzou o
Atlântico em 1927, pilotado pelo
paulista João Ribeiro de Barros. Há
ainda o Cessna 140 repleto de assinaturas na fuselagem — uma delas
do presidente Getúlio Vargas. Nos

anos 50, transportou a paulistana
Ada Rogato em sua travessia solitária pelas três Américas.
Os visitantes poderão apreciar
também um túnel multimídia repleto de painéis sobre a história da
aviação mundial. Uma curiosidade:
entre modelos pioneiros, clássicos,
jatos e caças, a maioria está em
plenas condições de voo.

O Museu TAM fica na Rodovia
SP 318 (km 249,5), em São Carlos, e funciona de 4ª a domingo,
das 10h às 16h (a bilheteria fecha
uma hora antes). Ingressos: R$
25,00. Grátis para crianças de até
6 anos e pessoas com mais de 60
anos. Mais informações, pelo telefone (16) 3306-2020 ou no site
www.museutam.com.br.

3ª IDAD E

AS expectativaS

de quem passou dos 65 anos
Pesquisa realizada pela
Universidade London
School of Economics, em
junho passado, revelou as
expectativas da 3ª Idade.
Três em cada quatro brasileiros
entrevistados disseram acreditar
que sua família irá sustentá-los na
velhice. Em países como França,
Estados Unidos, Grã-Bretanha e
Alemanha, menos de 70% das
pessoas têm a mesma opinião.
Os brasileiros com 65 anos ou
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mais (72%) disseram que não se
sentem velhos, enquanto 67% se
declararam saudáveis. Só perdem
para os franceses na “sensação”
da juventude.
Apesar da perspectiva positiva
sobre a 3ª Idade, 64% dos brasileiros afirmaram não estar se preparando financeiramente para a
velhice.
A pesquisa revelou também
que a principal preocupação das
pessoas ao chegar à velhice é com
doenças.

COOPERCICA

COOPERCICA
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N U T R IÇ Ã O

marca própria

PANETTONES TRUFADOS COOPERMAIS

SÃO DELICIOSOS!
Os deliciosos Panettones
Coopermais, marca própria
Coopercica, já podem ser
adquiridos nas cinco lojas.
Eles fazem muito sucesso porque
são preparados a partir de matérias
primas selecionadas e ingredientes
de alta qualidade como o ganache,
creme de origem francês, usado
para rechear os panetones trufados.
Além disso, apresentam uma textura
muito macia e aroma natural, o que
garante um sabor irresistível.
Os Panettones Coopermais podem ser encontrados nos sabores
Frutas (cristalizadas) e também Floresta Negra (trufado com ganache de
chocolate escuro) e Floresta Branca
(trufado com ganache de chocolate
branco). Não espere o Natal para
provar essa deliciosa iguaria. Experimente os Panetones Coopermais na

sua próxima compra!
Curiosidades
Indispensável na época do Natal,
o panetone é uma espécie de bolo
macio e seco, com frutas cristalizadas, trufas, gotas de chocolate, pedaços de goiabada e outros recheios.
Seu aroma inconfundível, atrai crianças, adolescentes e adultos.

A Itália foi o país que inventou o
panetone. Os brasileiros adquiram o
hábito de consumi-lo graças aos imigrantes italianos, que chegaram aqui
depois da Segunda Guerra e passaram a produzi-lo em suas casas, na
época do Natal e da mesma forma
como faziam em seu país de origem.
A partir daí, o brasileiro provou e adorou o panetone e também passou a
consumi-lo nas festas natalinas.
A produção artesanal do panetone no país começou efetivamente
em 1948, pelas mãos da família Bauducco. Para divulgar seu negócio e
aumentar as vendas, essa família de
imigrantes italianos teve a brilhante
idéia de encher um avião de panfletos e espalhá-los pela cidade de São
Paulo. Em três dias, conseguiram
vender toda a produção. Assim se
popularizou o comércio de panetones aqui.

Lactobacilos protegem

A FLORA INTESTINAL e previnem doenças

Os lactobacilos
ou probióticos são
microorganismos
selecionados que
equilibram as funções
intestinais através da
produção de ácido láctico.
O meio ácido favorece o aumento dos microorganismos benéficos
que previnem o aparecimento de
doenças, como o câncer de cólon,
localizado no intestino grosso.
A flora intestinal é composta por
um equilíbrio dos lactobacilos bons
e maus.
Os microorganismos
considerados bons (lactobacilos)
devem ser maioria no intestino.
Entretanto, vários fatores levam
à morte desses microorganismos

benéficos como, por exemplo, estresse, doenças intestinais, uso de
antibióticos, envelhecimento.
Uma vez no intestino, esses
seres se reproduzem com grande
rapidez e ainda criam um ambiente
propício para que outras bactérias
benignas possam se estabelecer
ali. Eles também produzem um
muco que protege as vilosidades
(pequenas dobraduras) intestinais
e também sintetizam parte das vitaminas do complexo B.
Como o próprio nome indica, os
lactobacilos são encontrados em
produtos lácteos, como o queijo, o
iogurte e a coalhada. Também estão presentes no leite que acabou
de sair da vaca, mas não se encontramno leite pasteurizado.
A sua presença é tão importante
que existem produtos enriquecidos

com os lactobacilos, como os leites
fermentados.
Segundo pesquisas, o consumo
de um frasco de leite fermentado
por dia, além de uma alimentação
balanceada, é suficiente para proteger o organismo contra os fatores que desequilibram a flora intestinal.

CARNE ORGÂNIC A

Maracujá ajuda acalmar,
além de ser muito nutritivo!

Aproveite as ofertas

do açougue da loja 3!
Aproveite as ofertas do açougue
da loja 3 – terças, quartas e
ocasionalmente em outros
dias e finais de semana - para
experimentar a linha Organic
Beef Friboi, comercializada com
exclusividade nesta loja.
Além das promoções, estão sendo
realizadas ações de marketing com
a distribuição de brindes, apresentações musicais, entre outras. A carne
orgânica já representa, em média,
10% do total das vendas do açougue
da loja 3. Uma das vantagens do seu
consumo é o sabor. Trata-se de uma
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carne macia e saudável, produzida
sem agrotóxicos e sem aditivos, e
com responsabilidade social e ambiental. O sabor é garantido pelo uso
das pastagens nativas do Pantanal.
Já a maciez ocorre pela seleção genética e pela precocidade dos animais abatidos.
Com a certificação do Instituto
Biodinâmico (IBD), a loja 3 está autorizada a processar as peças de carne bovina orgânica e comercializálas nas bandejas, em quantidades
fracionadas, prontas para o preparo,
o que flexibiliza o custo do produto,
possibilitando sua compra no dia-adia.

Experimente o verdadeiro sabor
da carne bovina sem agrotóxicos,
sem aditivos. Mais informações e
receitas, no site www.organicfriboi.
com.br.
Organic Beef, uma carne especial por natureza!

COOPERCICA

O maracujá é uma fruta de alto valor nutritivo. Rico em vitaminas B e C, também contém ferro,
cálcio e fósforo. Possui uma substância sedativa, chamada passiflorina, indicada como calmante.
Por isso o maracujá também é utilizado para fins terapêuticos.
Ele pode ser usado no preparo de sucos, chás, sorvetes e mousses. Cada 100g da fruta tem
aproximadamente 70 calorias. Na hora da compra, escolha os de casca brilhante, lisa e firme,
sem manchas.
O maracujá maduro pode ser conservado na geladeira por até duas semanas. Quando estiver
verde, deve ser guardado em lugar fresco e seco. O Brasil é o maior produtor de maracujás.

COOPERCICA
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FEIRIN H A

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

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Agrião
Alface
Almeirão
Batata
Batata doce
Brócolis
Cenoura
Cheiro-verde
Couve-manteiga
Pepino caipira

Frutas
Pepino verde
Pimentão vermelho
Rúcula

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Abobrinha japonesa
Alho a granel
Beterraba
Cebola nacional
Ervilha
Escarola
Espinafre

Abacaxi Pérola
Coco seco
Jabuticaba
Laranja Kinkan
Maçã nacional
Maçã formosa
Manga Tommy
Melancia
Melão
Nêspera
Pêra importada
Pêssego nacional
Abacate
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Kiwi
Laranja lima
Laranja Pêra
Limão
Mamão papaia
Manga Palmer
Manga Tommy
Maracujá

Nectarina nacional
Uva Benitaka
Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi
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Frutas

Abóbora japonesa
Ameixa importada
Salsinha
Abóbora moranga
Ameixa nacional
Tomate
Berinjela
Caqui Fuyu
Vagem
Chuchu
Caqui Rama Forte
Gengibre
Laranja Bahia
Mandioca
Mexerica cravo
Jiló
Mexerica Ponkan
Milho-verde
Morango
Pimentão amarelo
Tangerina Murcote
Pimentão verde
Pinhão
Quiabo
Rabanete
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.

COOPERCICA
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