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Horário de funcionamento
das lojas no final do ano
As lojas Coopercica nos dias
24 e 31 de dezembro funcionarão
das 8h às 20h. Já nos dias 25 de
dezembro e 01 de janeiro não abrirão.
Boas Festas!!!!
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Acompanhe as tabelas de hortifrutis para dezembro.

Culinária

Carne orgânica e drinks para as festas.

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

É preciso combater

a insônia!

Final de ano é um corre-corre,
principalmente para aqueles que
não se programaram e deixaram
as compras para a última hora.
O estresse só aumenta porque lojas, shoppings, supermercados e os
respectivos estacionamentos ficam
muito cheios e é preciso ter paciência para conseguir uma vaga. Além
disso, tem que programar a viagem
de férias! Resultado: a agitação e o
cansaço acabam espantando o sono.
Eis que surge a temida insônia!
Há dois tipos comuns de insônia:
as situacionais, que atingem pessoas que passam por dificuldades ocasionais como o estresse de fim de
ano, sequestro ou assalto; ou as que
sofrem de doenças psicofisiológicas
como a depressão ou a ansiedade.
Também atormenta profissionais
com atividades em turnos alternados
e pilotos de avião que trabalham em
voos internacionais. Eles não conseguem criar uma rotina para o sono.
O fato de uma pessoa dormir muito tempo - 14 ou 16 horas por dia não significa que ela tenha um sono
de qualidade. Apesar de um indivíduo ter comportamento diferente de
outro, há um certo padrão fisiológico
de sono. Recém-nascidos dormem
cerca de 20 horas por dia. Jovens e
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adultos se satisfazem com a média
de oito horas diárias de sono. Já os
idosos necessitam apenas de cinco
ou seis horas para descansar.
Alguns optam por beber enquanto o sono não vem. Péssima idéia.
Além de o álcool fazer mal à saúde,
o sono pode demorar cada vez mais
para chegar (ou ser de má qualidade) na medida em que o insone fica
empolgado sob o efeito da bebida e
esquece de dormir.
Os médicos aconselham aos insones que retirem a televisão do
quarto. Se estiver passando algum
programa interessante, será difícil
começar a dormir ou continuar o
sono interrompido.
Leite não é crendice popular! Os
médicos confirmam que um copo de
leite antes de dormir é bastante salutar para incentivar o sono. Além de
fazer bem para a saúde, o leite evita
que a pessoa durma de estômago
vazio, o que atrapalha o sono.
Os livros, que prendem a atenção do leitor, devem ficar longe da
cama de quem tem insônia. A pessoa pode se empolgar e só dormir

quando terminar a leitura.
Um conselho simples e eficaz:
quando acordar no meio da noite e
não conseguir dormir, deve tentar
mudar de posição na cama. É uma
forma de evitar a chamada ‘’posição
da insônia’’ - a postura habitual que o
insone adota para tentar dormir.
EXERCÍCIOS
Quem tem dificuldades para começar a dormir, deve fazer exercícios
ao entardecer. Quatro horas depois
da malhação, a temperatura do corpo começa a baixar e isso provoca
preguiça e sono. Exercitar-se tarde
da noite pode atrapalhar ainda mais
o insone, pois ele só conseguirá pegar no sono durante a madrugada.
Quando a insônia é provocada
por problemas psicofisiológicos (depressão ou ansiedade), os remédios
para dormir chegam a ser perigosos.
O uso do medicamento pode tornarse um vício e a insônia, raramente
resolvida. O uso de medicamentos
é aconselhável apenas quando a insônia for situacional (decorrente de
algum estresse). Sempre procure
ajuda de um médico.

COOPERCICA
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DIC AS

Para começar o ano bem,

faça o vaso de Sete Ervas!
Arruda, comigo-ninguémpode, pimenta, espada de
São Jorge, manjericão,
alecrim e guiné.
Estas ervas são consideradas
fontes poderosas de combate às
energias negativas. Cada uma tem
uma propriedade específica e espiritual. Juntas tornam-se mais poderosas. Aprenda a fazer o vaso de
Sete Ervas e sinta-se protegida o
ano todo!

Na hora de plantar, você pode
optar por jardineira ou vaso. O
mais importante é que tenha espaço suficiente para acomodar as
sete mudas.
Para montar, forre o fundo com
uma camada de cascalho e faça
uma segunda camada com areia,
para facilitar a drenagem da água
nas regas. É importante misturar
húmus à terra comum.
Ajeite as mudas e complete
com o restante da mistura de terra e faça uma boa rega, até que a

água comece a escoar pelo furo da
drenagem. O vaso geralmente é
colocado na entrada do ambiente
principal e necessita de boa luminosidade, porém, deve-se evitar o
sol intenso.
Na hora de plantar, coloque
a espada de São Jorge em lugar
oposto ao comigo-ninguém-pode,
já que ambas são plantas invasivas e tendem a se alastrar e invadir o espaço das demais. Caso
alguma muda morra, plante outra
no seu lugar.

O poder de cada planta
- Arruda: é uma das mais poderosas para combater inveja e
olho-gordo. Já era conhecida e usada na antiga Grécia e Roma.
Ficou conhecida no Brasil pelos escravos na época colonial. Além
de proteger, emite vibrações de prosperidade e entusiasmo.
- Guiné: tem o poder de criar um campo de força de proteção,
bloqueando as energias negativas e emitindo vibrações positivas.
Atrai sorte e felicidade. Cria uma energia de bem-estar nos ambientes.
- Alecrim: considerado um poderoso estimulante natural, favorece as atividades mentais, os estudos e o trabalho. Fortifica o ânimo e a vitalidade das pessoas. Agindo em conjunto com a arruda,
retém as energias negativas.
- Comigo-ninguém-pode: afasta e quebra todas as energias
negativas dos ambientes. Em uso conjunto com a espada de São
Jorge acaba com o mau-olhado. Além disso, é uma planta muito
bonita para qualquer ambiente.
- Espada de São Jorge: suas folhas pontudas são associadas
ao poder de cortar energias negativas, como a inveja, o olho-gordo,
etc. Alguns dizem que espanta os maus espíritos. Esta erva atrai
coragem e prosperidade.
- Manjericão: além do uso culinário, quando exposto em um
ambiente, tem a propriedade de acalmar e trazer paz de espírito a
todos.
- Pimenteira: combina energias pesadas e ariscas. É uma planta de vibração estimulante, afrodisíaca, tonificante e atrai boas
energias para o amor.
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NATAL

Como surgiram

as tradições natalinas
1- Papai Noel
Clemente C. Moore, um professor de Literatura Grega em Nova
Iorque, com o poema “Uma visita
de São Nicolau”, escrito para seus
seis filhos em 1822, divulgou a
versão de que Papai Noel viajava num trenó puxado por renas e
assim ajudou a popularizar outras
características, como o fato de ele
entrar pela chaminé. A explicação
da chaminé vem da Finlândia, uma
das fontes de inspiração do poema. Os antigos lapões viviam em
iglus, cobertos com pele de rena. A
entrada era um buraco no telhado.
De personagem real, o Papai Noel
imaginário passou a vir do Pólo
Norte.
2- Roupas do Papai Noel
O cartunista Thomas Nast, na
revista Harper’s Weeklys, em 1886,

numa edição especial de Natal, desenhou a última e mais importante
característica incluída na figura do
Papai Noel: sua roupa vermelha e
branca. Antigamente, ele vestia-se
como bispo ou usava cores próximas do marrom, com uma coroa
de azevinhos (guirlanda) na cabeça ou nas mãos, mas não havia um
padrão.
3- Enfeitar o pinheiro de Natal
Na Alemanha, em 1513, Martinho Lutero, líder cristão, enfeitou a
primeira árvore de Natal com velas.
A partir daí, essa decoração tornouse popular na Alemanha, Inglaterra
e na América. Hoje, o mundo inteiro aderiu a esta tradição.
4- Colocar sapatinhos ou pendurar meias junto à chaminé
Surgiu em Amsterdã, na Ho-

landa. As crianças deixavam os
tamancos (típicos daquele país)
na entrada da casa e os pais colocavam presentes sobre cada par.
Em Portugal, as crianças também
tinham esse costume. Diz a lenda
que São Nicolau teve conhecimento de que três moças muito pobres
não podiam se casar porque não
tinham dinheiro. Então, comovido,
durante a noite, para não ser visto,
atirou moedas de ouro pela chaminé, as quais caíram dentro das
meias.

EVENTO S

Papai Noel chegará às lojas
de carruagem

O Natal está chegando! E
Papai Noel já confirmou
presença nas lojas
Coopercica.
Ele chegará no próximo dia 18
de dezembro (sábado), em uma
linda carruagem puxada por um
cavalo branco, e visitará todas as
lojas.
Confira, a seguir, os horários da
visita do Papai Noel às lojas Coopercica.

COOPERCICA

• Loja 1 (Jd. Cica): 11h
• Loja 2 (Pq. Eloy Chaves): 9h
• Loja 3 (V. Rio Branco): 15h30
• Loja 4 (Jd. São Vicente):13h30
• Loja 5 (Campo Limpo Pta): 17h30
Véspera de Natal

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o querido e generoso
“velhinho” retornará às lojas, permanecendo em cada uma delas,
das 9h às 17h. Traga os seus filhos
para se divertir com o Papai Noel.
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Promo ções

Participe do

“Especial de Natal Coopercica”!

Serão sorteados diariamente cinco associados (um por loja),
dentre todos os que efetuarem
compras de qualquer valor nas lojas Coopercica, de 1 a 31 de dezembro, sendo 155 contemplados
até o final dessa promoção.
Cada sorteado receberá uma
Cesta de Natal Alcamp Nápoles,
composta por: 1 espumante branco, 1 vinho tinto suave, 1 pacote
de amendoim japonês, 1 sachê de
maionese tradicional, 1 milho verde

em conserva, 1 queijo polenguinho
com quatro unidades, 1 mistura
para bolo, 1 pacote de balas yogurt, 1 pacote de bombons sortidos, 1 pacote de chantilly, 1 pacote
de granulado de chocolate, 1 caixa
de pó para flan, 2 torrones tradicionais, 1 panetone, 1 biscoito aperitivo, 1 sequilho sabores, 1 snacks
sabores, 1 pacote de ameixas secas pretas e 1 pacote de uvas passas pretas.
Sorteios
Os sorteios serão realizados
diariamente, às 10 horas, nas lojas Coopercica. Para participar, o
associado, ao efetuar suas compras, deve destacar o canhoto da

promoção do seu cupom fiscal, de
qualquer valor, e depositá-lo nas
urnas instaladas nas lojas Coopercica. Consulte regulamento nas lojas e participe!!!!!
Foto meramente ilustrativa

Aproveite e participe da
sensacional promoção:
“Especial de Natal
Coopercica”.

Ganhadores da promoção
“Capa da Revista Coopercica”
Foi criada a promoção “Capa
da Revista Coopercica”, para
homenagear os filhos dos
funcionários.
Participaram crianças de 4 a 8
anos do sorteio, realizado em 19
de novembro. Confira os ganhadores que foram capa da edição de
Natal da Revista Coopercica.

Loja 1 • Thaina Vitória C. Fagundes (filha de Claudinei Cristiano Fagundes)
Loja 2 • Jackson Brito Xavier (filho de Jonas Garcia Xavier)
Loja 3 • Antônio de Souza Neto (filho de Lucilane Maria do S. Lima)
Loja 4 • Vitor de Souza Silva (filho de Pedro Ribeiro da Silva)
Loja 5 • Misael Lima Militão (filho de Luiz Carlos Militão)

Ganhadores da Compra PREMIADA

do mês de OUTUBRO
Loja 1 • Maria do Carmo Acorci
Loja 2 • Aparecida de Carvalho Duarte
Loja 3 • Maria Leonice Jatte Argento
Loja 4 • Antônio José Molonhoni
Loja 5 • Fredesvino Gomes dos Santos
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* Sorteio dos contemplados com vale-compras
correspondente ao valor do cupom fiscal,
realizado no dia 01 de novembro.

COOPERCICA

Promo ções

Coopercica & Convenção:

“Concurso Cultural Radical”

Serão sorteados dez associados
(dois por loja), que concorrerão aos
seguintes prêmios: cinco MP4 (um
por loja) e cinco bicicletas (uma por
loja).
Para participar, o associado, ao

comprar qualquer produto Convenção, deverá apresentar o cupom
fiscal para retirar um cupom de
sorteio, que deverá ser preenchido
e depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia
20 de dezembro, às 10 horas, nas
lojas Coopercica. Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!

Foto meramente ilustrativa

Coopercica & Convenção
estão promovendo o
“Concurso Cultural Radical”,
até o dia 19 de dezembro.

Coopercica & Baby Roger:

Foto meramente ilustrativa

sorteio de cinco carrinhos de bebês
No dia 02 de janeiro de
2011, a Coopercica & Baby
Roger vão sortear cinco
carrinhos de bebês (um por
loja).
Para participar desta promoção,
que termina em 31 de dezembro,

a cada R$ 5,00 em compras de
produtos Baby Roger, o associado
deverá apresentar o cupom fiscal
e retirar um cupom de sorteio, que
deverá ser preenchido e depositado nas urnas instaladas nas lojas
Coopercica.
Consulte regulamento nas lojas.

Coopercica & Santa Helena

vão sortear cinco chopeiras
A Coopercica & Santa
Helena vão sortear cinco
chopeiras JC (uma por loja),
no dia 31 de dezembro.

COOPERCICA

Para participar, a cada três produtos da linha de amendoins e doces Santa Helena, o associado deverá trocar o cupom fiscal por um
cupom de sorteio, que deverá ser

preenchido e depositado nas urnas
instaladas nas lojas Coopercica,
até 30 de dezembro.
Consulte regulamento nas lojas.
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SOLIDARIEDA D E

“Natal sem Fome”:

sua participação é muito importante!
Sua participação no
“Natal sem Fome” é muito
importante.
Esta campanha filantrópica vai
ajudar as pessoas menos favoreci-

das da região.
A Coopercica espera contar
mais uma vez com a sua colaboração, através de doações de alimentos não perecíveis, nas urnas
instaladas nas cinco lojas. Esta
campanha será realizada até o 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).

ECOLOG I A

Atitudes responsáveis

para melhorar o Planeta
Acompanhe a seguir dicas
de atitudes responsáveis
em relação ao Planeta,
para você aplicar
diariamente.
- Antes de armazenar alimentos
na geladeira, deixe-os esfriar naturalmente. Além disso, deixe espaço entre os itens – o ar resfriado
circulará muito melhor e você poupará energia.
- Use panela de pressão para
cozinhar grãos e carnes e tampe

sempre as panelas. Estas atitudes
economizam gás.
- Vai reformar ou redecorar a
casa? Abuse da iluminação natural
com telhas de vidro, cortinas claras
e janelas amplas.
- Revise as instalações elétricas. Fios desencapados ou mal
isolados provocam perda de energia.
- Compre produtos com o selo
Procel. São mais econômicos no
uso de energia.
- Recicle o máximo de embalagens que puder. Também armaze-

ne o óleo usado e entregue a entidades que o destinará de forma
responsável.
- Configure o seu computador,
para que o monitor desligue em
caso de inatividade.
- Revise bem qualquer documento antes de imprimir, para evitar novas impressões.
- Pergunte-se ao longo do dia:
“fiz algo para a conservação do
planeta hoje?”

PALEST R A

Palestra e degustação
de produtos funcionais
A Vitalin realizará uma
palestra sobre produtos
funcionais no auditóriocozinha da loja 3 (V. Rio
Branco), no dia 27 de
janeiro de 2011 às 14h.
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Entre os alimentos considerados funcionais estão a quinoa,
amaranto, linhaça e fibras de maracujá. Haverá degustação dos
produtos e sorteios de kits.
Mais informações pelo telefone
3378-1661.

COOPERCICA

COOPERCICA
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ARTI G O

Rir ainda é o melhor remédio!

Aprenda a encarar a vida com bom humor.
* Por Roseli Santos de Oliveira
Pesquisas comprovam
que o bom humor alivia o
estresse e em muitos casos
chega a curar doenças.
Segundo Joel Goodman, escritor e educador, uma boa risada
relaxa os músculos, diminui a pressão sanguínea, suprime os hormônios relacionados ao estresse,
reforça o sistema imunológico e
favorece o sono.
Pesquisas também comprovam
que o riso aumenta a secreção de
endorfinas. Estas, por sua vez, relaxam as artérias, aceleram o pulso e baixam a pressão sanguínea,
melhorando a circulação e favorecendo a reação imunológica.
O riso tem o poder de curar, beneficiar e transformar a vida do ser
humano.
Na verdade, o riso induz o organismo a aumentar a produção das
endorfinas – hormônio que diminui
a dor e causa a sensação de prazer. Ele ajuda na oxigenação das
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células e na melhor circulação do
sangue. Como poucas pessoas
sabem disso, acabam deixando de
se beneficiar, melhorando a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde física e mental.
Para modificar o estado de humor, é preciso conhecer um pouco
a respeito de si mesmo. É necessário aprender a controlar e modificar os pensamentos. Pensar em
coisas boas e alegres faz a pessoa se sentir bem. É importante
aprender a pensar, porque os pensamentos liberam substâncias químicas naturais no organismo. Por
esta razão – PENSAR - em vez de
simplesmente - TER PENSAMENTOS - é fator fundamental para o
bem estar físico e emocional.
A maioria das pessoas costuma apenas ter pensamentos, no
entanto, é necessário aprender a
pensar porque PENSAR é ter controle sobre os próprios pensamentos, selecionando-os de maneira
consciente.
Na maioria das vezes, as pessoas deixam-se levar pelos pensa-

mentos e acontecimentos. O bom
e o mau humor estão diretamente
ligados aos pensamentos e também são de fundamental importância para determinar a qualidade de
vida.
Uma pessoa que pensa de maneira saudável consequentemente
terá vida saudável, porque o pensamento é a nutrição da mente, assim como o alimento é a nutrição
do corpo. Quem costuma ter má
alimentação mental, ou seja, maus
pensamentos, encontrará mais
problemas na vida, a curto, médio
e longo prazo, principalmente nos
relacionamentos e na saúde.
“A verdadeira liberdade não é
pensar o que queremos, mas pensar o que é saudável”. (anônimo)
* Roseli é Psicoterapeuta, Psicopedagoga, Licenciada em EMDR,
Master Trainer em Programação
Neurolinguística, Hipnose Ericksoniana, pós graduanda em Biometria Funcional.
www.corpo-mente.psc.br
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NUTRIÇÃ O

Sem fugir da tradição,

prepare uma Ceia brasileira

Peru, leitoa, castanhas,
nozes, massas variadas:
a tradição européia de
pratos bem calóricos ainda
predomina nas mesas no
final do ano, apesar do
Brasil ser um país tropical
e as temperaturas estarem
altas nessa época.

Uma sugestão
para evitar o consumo exagerado
de alimentos pesados sem fugir à
tradição é misturar pratos típicos
como o peru ou a
leitoa com alguns
pratos brasileiros.
Uma ceia brasileira
começa
com uma salada
tropical, montada com verduras,
frutas da época
(melão,
manga
ou abacaxi) e pupunha (o palmito
brasileiro). Para
facilitar, a salada
pode ser servida em porções individuais.
Depois vem a carne. Você pode
optar por uma carne da “tradição”
(peru ou leitoa), e outra brasileira
como maminha ou miolo de alcatra
orgânico, à venda na loja 3 da
Coopercica (ver ficha de receitas).
Trata-se de uma carne muito macia, sem agrotóxicos e sem aditivos,

vendida em porções, e desenvolvida
para os consumidores preocupados
tanto com a origem e qualidade do
alimento como também com o meio
ambiente e a preservação da natureza.
Para acompanhar a carne, pode
servir um arroz com legumes picados (bem colorido) e uma farofa.
Para sobremesa, não podem faltar as frutas tropicais – podem ser
feitos arranjos e colocados na mesa
como decoração.
Outras alternativas são as compotas de frutas, bolos, os tradicionais
panetones (que podem ser servidos
com sorvete) e as frutas secas, que
também dão um toque decorativo.
As bebidas também acompanham
o clima tropical, como as caipirinhas
(limão, maracujá, caju) e os vinhos
frisantes brancos nacionais (afinal, o
Brasil fabrica ótimos vinhos).
Outra dica é abolir o horário marcado para servir a ceia. Prepare vários tipos de frios e queijos e coloqueos à disposição dos convidados.
Isso evita que “passem fome” e
ainda inibe o consumo exagerado de
bebida alcoólica antes da refeição
principal.

Vem aí Sorvetes Coopermais!
Para se refrescar neste verão, nada melhor
que saborear um sorvete Coopermais, marca
própria Coopercica, nos sabores napolitano,
flocos, morango, chocolate e creme.
Eles poderão ser encontrados nas cinco lojas, nas
próximas semanas, em potes de 2 litros, com a qualidade
das marcas líderes do mercado, e por um preço bem
acessível. Os sorvetes Coopermais são produzidos com
ótimos ingredientes que, somados ao leite, resultam num
produto de excelente qualidade, sabor irresistível e muito
cremoso. Não contém gordura trans.

COOPERCICA
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FEIRIN H A

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

Abóbora moranga
Agrião
Alface
Almeirão
Cheiro-verde
Escarola
Espinafre
Gengibre
Mandioca
Pimentão amarelo
Quiabo
Salsinha

Pêra importada

Frutas

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Batata
Batata doce
Berinjela
Brócolis
Cebola nacional
Chuchu
Couve-manteiga
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão verde

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

Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi

Frutas

Abobrinha japonesa
Alho a granel
Beterraba
Cenoura
Ervilha
Jiló
Milho-verde
Rabanete

Pimentão vermelho
Rúcula
Tomate
Vagem

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros
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.

Ameixa importada
Coco seco
Laranja Bahia
Laranja Kinkan
Mexerica cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Nêspera
Pêssego importado
Tangerina Murcote

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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