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Lojas Coopercica
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 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 3,4 e 5: 2ª a sab: 8h às 22h e dom:
3
8h às 18h
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Saúde

Você é

compulsivo?

Praticar atividades que dão prazer é saudável. Mas a situação muda quando
a busca pelo prazer torna-se tão imperativa que a pessoa perde o controle.
Alguns exemplos: passar dias à frente do computador, comer tudo o que
vê pela frente, comprar sem parar e sem necessidade, limpar a casa várias
vezes por dia, LAVAR AS MÃOS CONSTANTEMENTE, exagerar nos exercícios
físicos ou jogar até não poder mais. Normalmente, essas pessoas sentem
desconforto emocional se não tiverem essas atitudes.
Elas são portadoras do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), considerado o quarto
diagnóstico psiquiátrico mais frequente na população. O que caracteriza o TOC é justamente
a repetição descontrolada desses comportamentos, que acaba caracterizando um verdadeiro processo de dependência, como a bebida
e as drogas em geral.
De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), até 2020 o TOC estará entre as
dez causas mais importantes de comprometimento por doença. Além da interferência nas
atividades cotidianas, os sintomas incomodam
e causam angústia não só nos pacientes como
também em seus familiares. E pode afetar qual-

quer pessoa. O perfil dos portadores de TOC é
de um indivíduo dotado de uma personalidade
com traços positivos, mas que não consegue
controlar seus impulsos.
Especialistas afirmam que o TOC pode estar relacionado às funções da região pré-frontal
do cérebro e por isso provoca um desequilíbrio
neuroquímico.
Apesar de ainda não ter sido descoberta a
causa desses transtornos, eles geralmente são
tratáveis com sessões de psicoterapia. Os medicamentos são prescritos quando a compulsão
está associada a uma depressão.
Para ter um diagnóstico, consulte um profissional de sua confiança!

Concurso Cultural
“Mascote Coopercica”
A Coopercica LANÇOU o concurso cultural:
“Mascote Coopercica”.
O primeiro colocado ganhará um Nintendo
Wii; já o segundo, receberá uma bicicleta Aro
26 – 18 marchas e o terceiro ganhador será
premiado com um kit patins (com direito a
capacete e joelheiras). O concurso será realizado
até o dia 30 de novembro e o sorteio acontecerá
em 3 de dezembro, às 10 horas, na loja 1 (João
Ferrara). Para participar, nas compras acima de
R$ 50,00, o associado deve destacar o cupom
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de sorteio, preenchêlo com os seus dados
pessoais e responder a
pergunta do concurso.
Depois, é só depositar o
cupom na urna instalada nas cinco lojas. Serão
premiados apenas os cupons com a resposta
correta. Acesse o site www.coopercica.com.
br. Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!
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Perfil

Rogério

assumiu a Gerência de
Comunicação da Coopercica
Rogério Sartorato ingressou na loja 1 (João
Ferrara) em 1986 como Repositor de loja e um
ano depois tornou-se Líder de Reposição. Em
1997, foi promovido a Gerente de loja, cargo
que exerceu até agosto passado. “Trabalhei nas
cinco lojas e adquiri muita experiência”, comentou.
Ao completar 25 anos nesta cooperativa
em junho passado, Rogério recebeu um convite desafiador: ser gerente de Comunicação da
Coopercica. “Aceitei na hora. Adoro desafios”,
disse.
Rogério assumiu o novo cargo há três meses e a principal atribuição é servir como um
elo de comunicação entre o associado e a Coopercica.
Rogério está muito satisfeito com a nova função e espera corresponder às expectativas da
Diretoria, atingindo as metas propostas.
Afinal, qual é o segredo do sucesso? Para
ele, é não se acomodar, encarar sempre um novo
desafio e se relacionar bem com as pessoas,
como os colegas de trabalho e os associados.
“Costumo dizer que o meu crescimento

profissional
foi
resultado
de
um trabalho de equipe. Sempre respeitei
as pessoas, pois acredito e valorizo muito o
ser humano. Gosto muito de trabalhar aqui.
Tudo o que conquistei agradeço à diretoria da
Coopercica, aos meus colegas e também aos
associados”.

Família
Rogério é jundiaiense, tem 50 anos e se
define com uma pessoa que valoriza muito
a família. “Conheci a minha esposa Ednaura
na loja 1. Ela trabalhou durante 17 anos na
Coopercica e só saiu quando ficou grávida da
nossa filha Fernanda, que hoje tem 11 anos”.
Rogério trabalha muito. Quando está de
folga, gosta de ficar em casa, assistindo um
filme, de aventura, com sua filha.
Gosta de pescar e costuma ir à praia, com
sua esposa e filha, no verão. É corinthiano e
adora ouvir as canções do rei Roberto Carlos.
Seu prato preferido é lasanha ao molho branco.

Uma história inesquecível
Rogério coleciona histórias de associados.
Porém, uma delas o emociona demais. Seus
olhos ficaram marejados ao contá-la.
“Há sete anos, o sr. Luiz Verdim, que praticamente todos os dias fazia compras na loja 1
e gostava de conversar com os funcionários,
fez um pedido à Coopercica: comemorar seu
95º aniversário lá. A justificativa: a Coopercica
era a sua segunda família. O pedido foi atendi-
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do e na data e hora marcada chegou o sr. Luiz
com um bolo. Ele fez questão de dividi-lo com
todos os funcionários que almoçavam no refeitório. Cantamos parabéns e ele ganhou presentes, que o deixou muito feliz e emocionado.
O sr. Verdim, uma pessoa muito querida e
especial, faleceu este ano, em 09 de setembro,
aos 102 anos. Frequentou a loja 1 até o ano passado. Deixou muita saudade e lições de vida”.

COOPERCICA

Consumo
Chegou Baby Hora de Brincar,
a proteção para seu bebê!

A Johnson´s acaba de lançar a linha de produtos
Hora de Brincar, que limpa e remove as bactérias
da pele delicada do bebê de modo seguro e suave.

A linha é composta por sabonete, lenços
umedecidos e sabonete líquido. Esses produtos
foram criados para oferecer higiene e proteção
aos bebês.

Benefícios

Conheça os benefícios da Johnson´s Baby
Hora de Brincar:
• Remove 99% das bactérias da pele do
bebê;
• Remove até as sujeiras invisíveis;
• Não contém álcool;
• Os resultados foram clinicamente comprovados;
• Exclusiva fórmula para não irritar os olhos,
presente no sabonete líquido e nos lenços umedecidos.

Internet
Só boa notícias!
Se você é daqueles que não aguenta
mais ler e ouvir notícias ruins, pode
se animar.
O jornalista Rinaldo de Oliviera criou um site
só com fatos reais, para nutrir o corpo e a alma
com boas informações. Trata-se do site www.
sonoticiaboa.com.br. Você encontra notícias
positivas - que normalmente ficam perdidas e
isoladas nos cantos das páginas dos jornais -,
histórias de superação e dicas para deixar sua
vida ainda melhor. O site também abre espaço
para mostrar boas ações. Na Coluna Boas
Notícias é possível encontrar comentários de
jornalistas voluntários sobre notícias positivas.
COOPERCICA
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Promoções
Coopercica & Avec: “Refresco em Pó Mid/Fit”
Até o dia 23 de dezembro, os associados poderão participar da campanha
promocional Coopercica & Avec: “Refresco em Pó Mid/Fit”, que irá sortear
cinco TVs 42`` Full HD com conversor digital (uma por loja).

Foto meramente ilustrativa

Para participar, ao adquirir cinco Refrescos
Mid ou Fit (sabores), é só retirar um cupom de
sorteio, preencher e depositá-lo na urna desta
promoção, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia 24 de
dezembro, véspera de Natal, às 10 horas, nas
cinco lojas. Consulte regulamento nas lojas e
boa sorte!!!!

“Feliz Natal Nissin”
Foto meramente ilustrativa

A Coopercica & Avec estão
realizando a promoção “Feliz Natal
Nissin”, que irá sortear cinco TVs
LCD 32¨ (uma por loja), no dia 18 de
dezembro.
Para participar, o associado, ao adquirir
três produtos Nissin Miojo (sabores), deverá
apresentar o cupom fiscal, retirar um cupom de
sorteio, que deverá ser preenchido e depositado
na urna desta promoção, até o dia 17 de
dezembro. Boa sorte e consulte regulamento
nas lojas!!!!

Ganhadores da Compra Premiada de setembro
Loja 1 • Juliano Ordine Prado
Loja 2 • Wilson Ribeiro Guimarães
Loja 3 • Ronald Gaino Júnior
Loja 4 • Luciano Bruno Honigmann
Loja 5 • José Maurício de Moraes
* Sorteio dos contemplados com vale-compras, correspondente ao valor do cupom fiscal,
realizado em 01 de outubro. Consulte regulamento nas lojas Coopercica.
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Pet

Lojas 1 e 3 realizam
Feira de Adoção de
Animais aos sábados.
Participe e adote um
amigo!
Já foi comprovado que o afeto entre o
homem e os animais de companhia traz
benefícios para ambos, como ganhos em
saúde, socialização e adaptabilidade.

Então, aproveite para adotar um pet na Feira
de Adoção de Animais, que está acontecendo aos
sábados, no estacionamento das lojas 1 (João
Ferrara) e 3 (V. Rio Branco).
Na loja 1, a Feira de Adoção de Cães começou
no dia 5 de novembro e será realizada sempre no
primeiro e terceiro sábado de cada mês. A próxima
vai ser no dia 19 de novembro, das 9h às 15h, sob
o comando da UIPA (União Internacional Protetora
dos Animais). Segundo a voluntária Carmela Panizza, a seção de Jundiaí mantém 600 cães num
abrigo em Ivoturucaia, o que representa muitas
despesas para esta entidade. Quem quiser ajudar
a UIPA, pode entrar em contato com a Carmela
pelo telefone 9936-3470 ou acessar o site www.
uipa.com.br ou ainda enviar um e-mail para uipa.
jundiai@hotmail.com.
Na loja 3, já vem acontecendo aos sábados a
Feira de Adoção de Cães e Gatos da SOS Animais
Abandonados de Jundiaí. Segundo a voluntária
Rosa Candelori, esta é uma oportunidade para se
adotar um cãozinho ou gatinho, em ótimas condições de saúde. Eles estão à espera de um lar

PITICO - VIVIANE CARDOSO

e de muito carinho. Todos os animais que participam das feiras foram vermifugados e os adultos,
vacinados e castrados. Durante a sua realização,
os interessados podem adquirir ração nas lojas
Coopercica e doá-las à UIPA e à SOS Animais
Abandonados.
Não perca esta oportunidade para ter um
novo companheiro em sua casa. Afinal, amigo
não se compra, adota!
Há 9 anos, a SOS recolhe cães e gatos que
foram abandonados ou que foram maltratados
pelos seus donos. Os animais ficam na casas de
voluntários. Para mantê-los, a entidade também
tem muitas despesas com ração, medicamentos
e clínicas veterinárias. Rosa comentou que a entidade está precisando de voluntários para participar dessas feiras. Os interessados em ajudar esta
entidade, podem acessar o site www.sosanimaisabandonados.com.br ou entrar em contato com
as voluntárias Rosa (7325-0583) e Dolores (89014751).

Animais alegram seus donos

Benny - Bianca Mello

O afeto entre homem e animais de companhia comprovadamente
oferece uma série de benefícios para ambos. Inclusive, os ganhos em
saúde, socialização e adaptabilidade, principais vantagens do contato
e da troca de experiências entre as duas partes, foi tema do encontro
“Pet + Gente: Um Olhar Diferente”, realizado no dia 5 de outubro, em
São Paulo.
Mauro Lantzman, médico veterinário e clínico especialista em comportamento animal, destacou que o pet pode facilitar a adaptação às
mudanças envolvendo separações e perdas, por exemplo, além de ser
um grande facilitador da comunicação e da aproximação entre as pessoas, que cada vez mais se reúnem em torno do animal. A presidente da
Associação Médico-Veterinária Brasileira de Bem-Estar Animal (AMVEBBEA), Ceres Faraco, comentou que a terapia assistida por animais
ajuda no tratamento de crianças com déficit intelectual e motor, influenciando diretamente em maior autonomia e interação das crianças.
COOPERCICA
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Nutrição

Sorvete

para alimentar e refrescar!
No Brasil, o consumo de sorvete está associado às altas temperaturas, o
que não acontece nos Estados Unidos e nos países europeus.
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS), o brasileiro ainda
não descobriu as propriedades nutricionais do
sorvete e tem o hábito de consumi-lo no calor.
“Enquanto nos países como os EUA, Canadá,
Nova Zelândia e Itália são consumidos mais de
20 litros por pessoa/ano, nós consumimos apenas 3,5 litros”, comentou o mestre sorveteiro
Fernando Lana. Segundo ele, o que muita gente não sabe é que os sorvetes produzidos com
padrões de qualidade são alimentos completos,
ricos em nutrientes como proteínas, açúcares,
vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, K, cálcio, fósforo
e outros minerais essenciais para uma nutrição
balanceada.
O sorvete é um complemento alimentar com
altas propriedades nutricionais e baixas calorias
se comparado a outros alimentos. Para se ter
uma idéia, enquanto 100g de um sorvete à base
de leite possui 186 calorias (kcal) e o sorvete à
base de água tem 126 kcal, um cachorro-quente
possui 242 kcal e uma fatia de pizza mussarela,
289 kcal. Portanto, são muito mais calóricos.
Para aqueles que estão de olho na balança
e buscam uma vida mais saudável com menos
calorias, as lojas Coopercica estão vendendo
sorvetes de massa light e zero, como o Sorbet
light (sem gordura e sem adição de açúcar e leite, feito à base de água, ideal para que tem intolerância à lactose) e o Ski Zero (sem adição de

açúcar, para quem tem diabetes e problemas de
obesidade). Ambos são produzidos pela Skimoni. Outra opção é o sorvete Molico com 0% de
adição de açúcar e reduzido teor de gorduras.
Uma bola tem 60 kcal e 75% menos gorduras
que o sorvete tradicional. Tem a certificação da
Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD), que atesta o consumo seguro para
pessoas diabéticas. Não contém glúten.

Dicas

Acompanhe abaixo dicas para conservar o
seu sorvete sempre gostoso.
• Mantenha-o no freezer ou no congelador.
As paredes do freezer devem estar sempre limpas. O excesso de gelo provoca um gasto maior
de energia. Higienize o freezer com produtos de
limpeza sem cheiro.
• Acondicione o sorvete em local separado
de outros produtos, para ele não absorver odores.
• Ao servi-lo, não faça buracos. Comece retirando o sorvete pelas bordas e depois pelo
centro da embalagem. Os buracos facilitam a
formação de cristais de gelo naquela superfície
e alteram as características do sorvete.
• Não deixe o sorvete por mais de 30 minutos fora da refrigeração e proteja-o sempre com
o filme plástico, retirando apenas no momento
de servir. Assim você evita a queda de resíduos
que possam contaminá-lo.

Experimente os
sorvetes Coopermais
Os sorvetes Coopermais são muitos cremosos e saborosos porque são fabricados com
ingredientes de ótima qualidade e levam leite.
Encontrados em potes de 2 litros, nos sabores
Napolitano, Flocos, Morango, Chocolate e Creme. Os sorvetes Coopercica são comercializados por um preço bem acessível e não apresentam gordura trans.
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Festas

“Especial de Natal Coopercica”
Serão sorteadas diariamente cinco cestas
de Natal Alcamp (uma por loja), dentre todos
os associados que efetuarem compras de
qualquer valor nas lojas Coopercica. No total,
serão entregues 155 cestas aos contemplados
desta promoção.
O associado só terá que destacar o seu
cupom fiscal e depositá-lo na urna instalada nas
lojas.
O sorteio será realizado todos os dias, às
10 horas, nas cinco lojas. Consulte regulamento
nas lojas e participe!!!!!!

Foto meramente ilustrativa

A Coopercica está divulgando sua nova campanha promocional. Trata-se do
“Especial de Natal Coopercica”, que acontecerá de 1 a 31 de dezembro.

Horário de funcionamento
das lojas em dezembro
Nos dias 24 e 31 de dezembro, as cinco lojas
Coopercica vão funcionar das 7h às 21h.

COOPERCICA
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Ecoplaneta

Maioria aprova campanha para
substituir sacolas plásticas
A maioria da população de Jundiaí (77%) aprova a
substituição das sacolas plásticas pelas reutilizáveis e
pelas biodegradáveis compostáveis (feitas de amido de
milho, que se desfazem em 180 dias). 93% apoiam a
expansão da campanha que começou em Jundiaí para
todo o estado de São Paulo. É o que revela a pesquisa
encomendada pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) ao Ibope Inteligência.
“Em apenas um ano, a população de Jundiaí deixou de descartar 960 toneladas de sacolas plásticas,
uma grande contribuição para a sociedade. Os resultados da pesquisa apontam a consciência ambiental da
população e o empenho de todos os envolvidos”, disse

o presidente da APAS, João Galassi. A partir de janeiro de 2012, os supermercados paulistas associados a
APAS deixarão de distribuir sacolas plásticas. A pesquisa apontou também que 89% dos entrevistados substituíram as sacolas descartáveis por reutilizáveis, 45%
por caixas de papelão, 30% por sacolas biodegradáveis
compostáveis, 16% por carrinho de feira e 13% por caixa
de plástico. Outro indicador de aceitação da substituição
da sacola plástica foi o fato do Procon de Jundiaí não ter
registrado reclamação por parte dos consumidores durante o primeiro ano da campanha. A pesquisa apontou,
inclusive, que 83% dos entrevistados apoiam a expansão da campanha para todo o comércio da cidade.

Akatu ensina como fazer saco de lixo com jornal
Uma dica do site do Instituto Akatu é recolher os pequenos lixinhos de casa em sacolinhas de jornal.
Você aproveita para reciclar o jornal velho e ainda reduz o uso do plástico. Acompanhe os 10 passos.
1- Use 1,2 ou 3 folhas de jornal juntas, para que o saquinho fique mais resistente. Comece com um quadrado,
depois faça uma dobra para marcar, no sentido vertical, a metade da página da direita e dobre a beirada dessa
página para dentro até a marca. Você terá dobrado uma aba equivalente a um quarto da página da direita, e assim
terá um quadrado.

2- Dobre a ponta inferior sobre a ponta superior esquerda,
formando um triângulo e mantenha sua base para baixo.

3- Dobre a ponta inferior direita do triângulo até a lateral esquerda.

4- Vire a dobradura “de barriga para baixo”, escondendo a
aba que você acabou de dobrar.

5- Novamente dobre a ponta
da direita até a lateral esquerda.

6- Para fazer a boca do saquinho, pegue uma parte da ponta de cima do jornal e enfie para
dentro da aba que você dobrou
por último, fazendo-a desaparecer lá dentro.

7- Sobrará a ponta de cima
que deve ser enfiada dentro da
aba do outro lado. Então, vire a
dobradura para o outro lado e repita a operação.

8- Se tudo deu certo, essa é a
cara final da dobradura.

9- Abrindo a parte de cima,
eis o saquinho!

10- É só encaixar dentro do seu cestinho e substituir o saco plástico. Que tal? Pode parecer complicado,
mas depois de 1 ou 2 vezes você pegará o jeito e a dobradura ficará muito simples. Se tiver dúvida, consulte
o site da Akatu que mostra passo a passo como fazer o saquinho.
www.akatu.org.br/Temas/Residuos/Posts/Veja-como-fazer-saquinho-de-jornal-para-o-lixo
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Campanhas
“Criança Solidária”
foi um sucesso!
A Coopercica agradece a colaboração dos
associados na campanha “Criança Solidária”, para
arrecadação de brinquedos às famílias carentes
de Jundiaí e região. A campanha, mais uma vez, foi um
sucesso!
Os donativos, selecionados de acordo com
a faixa etária e sexo das crianças, foram entregues no dia 11 de outubro, nas lojas 3 (V. Rio
Branco) e 5 (Campo Limpo Paulista), às seguintes entidades: Núcleo Comunitário Jardim

Vinícius, da Coopercica, e representantes do Fundo
Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista.

Novo Horizonte, Centro Educacional João de
Deus, Creche Almerinda P. Chaves, Associação
Bem-Te-Vi e Fundo Social de Solidariedade de
Campo Limpo Paulista. Acompanhe flashes da
entrega das doações.

Rodrigo e Eduardo, da Loja 3, o presidente da Coopercica, Orlando Marciano (ao
centro), e representantes das entidades cadastradas.

Brinquedos arrecadados

Colabore com o
“Natal sem Fome”!
A Coopercica, mais uma vez, INICIA A
CAMPANHA “Natal sem Fome”, para
arreCAdar alimentos e ajudar
as pessoas menos favorecidas de
Jundiaí e região.
Você pode doar alimentos não perecíveis,
nas urnas instaladas nas cinco lojas. Esta
campanha termina no dia 24 de dezembro.
As doações serão 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). A Coopercica conta com a
sua participação!!!
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Turismo

Vai pra onde no

Reveillon?
A virada de ano é festejada em
diversas partes do mundo.

O Reveillon do Rio de Janeiro é um dos roteiros mais famosos do país e até mesmo do
mundo. A Praia de Copacabana atrai uma multidão, graças aos seus fogos – considerado o
maior espetáculo pirotécnico do Brasil – e também pelos shows. Os turistas podem circular
por quilômetros de praia e ainda assistir a diferentes shows, sem pagar nada.
Agora, se você não quer se juntar à multidão, pode assistir à queima de fogos da janela
de um hotel, de um apartamento alugado ou
ainda em grande estilo: dentro de um dos muitos navios que farão um “pit stop” na praia de
Copacabana.

Cruzeiros
Os cruzeiros marítimos estão em alta. A
cada ano aumenta o número de navios e também a concorrência entre as operadoras. Quem
ganha são os passageiros, com mais opções
de roteiros e formas de pagamento (tem operadoras parcelando em até 10 vezes). Algumas
operadoras estão com promoções (o terceiro
passageiro na mesma cabine não paga).
A maioria dos navios parte de Santos. As opções incluem o Reveillon na Praia de Copacabana, em Búzios, Salvador e Fernando de Noronha, além de Buenos Aires e Punta Del Este.
Um cruzeiro marítimo é garantia de momentos de descontração e lembranças para o resto
da vida.

Campos do Jord

ão

Se preferir um roteiro na montanha, o melhor
destino é subir a Serra da Mantiqueira e passar a virada do ano em Campos do Jordão. O
tradicional charme europeu da cidade fica ainda mais convidativo no final de ano. As festas,
com queimas de fogos, deverão se concentrar
na Vila Capivari, o point de Campos do Jordão,
onde fica uma das mais badaladas cervejarias,
a Baden Baden.
Campos do Jordão tem seus encantos em
todas estações. A cidade é uma estância turística de lazer com charmosas opções de hospedagem, recantos naturais repletos de beleza,
paisagens e clima de montanha, além das delícias gastronômicas e festas o ano todo.

Pacotes
Há muitas opções
de pacotes para o Reveillon 2012, que podem incluir passagens
e diárias em hotéis e
pousadas e até o ingressos para festas.
As agências de turismo oferecem pacotes para cidades brasileiras e também para a
América do Sul (Buenos Aires, Punta Del Este,
Santiago), Estados Unidos (Nova York, Los Angeles, Orlando e Miami) e Europa (Paris, Roma,
Lisboa, Barcelona e Madrid).

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

NOVEMBRO

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.

Abacaxi

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abobrinha
Alho
Berinjela
Jiló

Abacaxi
Ameixa nacional
Coco-verde
Laranja-Pêra
Manga Tomy
Melancia
Melão
Nectarina nacional
Pêssego nacional
Uva Thompson
Uva Red Globe

O abacaxi é a fruta tropical mais
famosa do mundo. É rico em nutrientes como vitaminas A, B2, C e sais
minerais como potássio, cálcio e fósforo. Sua acidez favorece a digestão
e também ajuda na absorção de ferro.
Para conservar o abacaxi, basta mantê-lo em local arejado, por cinco a sete dias. Esta fruta é muito consumida
na forma de compotas, bolos, tortas e pavês. E também
acompanha bem carnes. Experimente bater o abacaxi com
hortelã e depois acrescente gelo e açúcar a gosto. O resultado é um suco refrescante e saboroso, indicado para os
dias de calor. O abacaxi é ótimo para quem faz dietas. 100g
dessa fruta tem apenas 28 calorias.

Zooparque
Prorrogada venda de ingressos com
desconto para os associados!
Em função da grande procura, as cinco lojas Coopercica continuarão
vendendo ingressos para o Zooparque Itatiba, o primeiro zoológico
temático do Brasil, com 1.400 animais, até o mês de dezembro.
Só os associados poderão adquirir
ingressos com desconto. Um adulto pagante, acompanhado
de uma criança de
até 12 anos, paga
somente R$ 15,00.
O parque ocupa uma área de 500.000 m²,
onde papagaios, águias, tucanos, avestruzes,
tigres, rinocerontes, macacos, hipopótamos, antílopes, lobos, lontras e jacarés vivem em semiliberdade, em amplos recintos que reproduzem
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seu habitat natural, como o cerrado, a savana
africana, o bosque de pinheiros australianos,
entre outros. O Zooparque conta também com
uma grande área coberta, onde os visitantes
caminham e observam mais de 500 pássaros,
sem barreiras.
Este parque oferece total infraestrutura aos
visitantes, como restaurante, lanchonete, loja
de artesanato, auditório e estacionamento. Abre
todos os dias, das 9h às 17h. Está localizado na
Rodovia D. Pedro I, km 95,5 (SP – 065). Mais informações, pelos telefones 4495-8299 ou 44958311 ou no site www.zooparque.com.br.

COOPERCICA

Reflexão

Feijões ou problemas?
U

m monge, perto de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. Entre seus discípulos, dois demonstraram ser os mais aptos,
mas apenas um poderia
sucedê-lo.
Para tirar as dúvidas, o
Mestre lançou um desafio a
fim de colocar a sabedoria
dos dois à prova.
Ambos receberam alguns grãos de feijão, que deveriam ser colocados dentro
dos sapatos, para que depois iniciassem a subida de
uma grande montanha.
Dia e hora marcados, a
prova foi iniciada. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos sentiu dores
e começou a mancar. No meio da subida, parou
e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já

sangravam, causando imensa dor. Por isso, ficou para trás, observando seu oponente sumir
de vista.
A prova foi encerrada e eles
voltaram ao pé da montanha
para ouvir do monge o óbvio
anúncio.
O derrotado aproximou-se
e perguntou ao seu oponente
como é que ele havia conseguido subir e descer com os feijões
nos sapatos.
O vencedor lhe respondeu:
“Antes de colocá-los no sapato,
eu os cozinhei”.
Carregando feijões ou problemas, há sempre um jeito mais
fácil de levar a vida.
Problemas são inevitáveis. Já a duração do
sofrimento, você é quem determina ...

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!!!!!!

COOPERCICA
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Crepe de Sorvete

Crocante de Sorvete

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Recheio
•
•
•

3 colheres (sopa) de chocolate derretido
2 bolas de sorvete de creme
chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo
Para a massa, bata os ingredientes no liquidificador
até a massa ficar homogênea e reserve para a montagem. Em uma frigideira grande, coloque uma camada
de massa. Espere até que fique dourada e distribua
o chocolate derretido sobre essa massa. Dobre-a no
formato desejado. Cubra com o sorvete e o chocolate
meio amargo derretido. Sirva imediatamente.

1 pacote de biscoito de amido de milho
1/2 litro de sorvete de creme
1 xícara (chá) de castanha-do-pará picada
200g de chocolate meio amargo picado
1/4 xícara (chá) de creme de leite sem soro
chocolate em pó para polvilhar
castanha-do-pará picada e cereja para decorar

Modo de preparo
No processador de alimentos, triture o biscoito até
formar uma farinha. Em um recipiente, coloque a farinha de biscoito, o sorvete, a castanha-do-pará e misture bem até incorporar todos os ingredientes. Transfira para uma forma de 22cm de diâmetro com fundo
removível e leve ao freezer até endurecer. Derreta
o chocolate em banho maria e misture o creme de
leite. Deixe esfriar completamente e coloque sobre o
crocante já firme. Leve novamente ao freezer por seis
horas, no mínimo. Desenforme, polvilhe o chocolate
em pó, salpique a castanha-do-pará e decore com
cerejas.

Sorvete Frozen de Chocolate

Delícia Gelada

Frozen

Ingredientes

•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água
5 claras
3 copos de iogurte natural (600 ml)
1 xícara (chá) de chocolate em pó

Calda da cobertura
•
•
•

1 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de chocolate em pó

Modo de preparo
Em uma panela pequena misture o açúcar com a
água e ferva até formar uma calda grossa. Bata as
claras em neve firme e junte à calda quente, aos poucos, em forma de fio, para obter um marshmallow.
Bata até esfriar. Junte o iogurte, um copo de cada vez
e por último o chocolate. Coloque em pote plástico
tampado e leve ao freezer para congelar. Para fazer
a calda da cobertura, dissolva o açúcar na água e
leve ao fogo até formar uma calda grossa. Junte o
chocolate e deixe ferver. Retire e, depois de frio, sirva
sobre o frozen.

2 litros de sorvete sabor creme
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) margarina sem sal

Modo de preparo
Retire o sorvete do freezer e deixe amolecer a ponto
de arrumá-lo num refratário e reserve (fora do freezer). Leve ao fogo o leite condensado, o chocolate
em pó e a margarina, misture bem e mexa até despregar do fundo da panela. Retire do fogo e imediatamente espalhe o brigadeiro em cima do sorvete reservado. Volte ao freezer até endurecer novamente,
se desejar, decore com bolinhas de chocolate ou com
granulado.
Receita enviada pela associada
Eliana M. Michelotto

Foto ilustrativa

5 colheres (sopa) de farinha de trigo
1/2 litro de leite
1 pitada de sal
2 ovos
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