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Brasileiro é o 1o a ganhar prêmio contra
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Lojas Coopercica

2
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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: 4581-9028

Loja 5
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

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, 5 e 6- 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
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Saúde
A importância da água
no seu organismo
O corpo humano é composto de 70% de
água. E, como não possui reservas, a água
deve ser reposta para manter a saúde e as
funções básicas do organismo.
Os riscos de uma desidratação no verão
são maiores, já que o calor aumenta a
perda de líquido corporal. Um adulto deve beber de 2 l
a 2,5 l de água por dia. Conheça, a seguir, as partes do organismo onde a água está presente.
● Suor: a transpiração ajuda a manter o corpo em temperatura adequada.
● Olhos: a lágrima é uma solução de água, sais minerais, açúcares e gordura que lubrifica, limpa
e protege o globo ocular.
● Pulmões: os pulmões têm 90% de água.
● Sistema digestivo: as enzimas presentes na saliva, no suco gástrico e na bile são dissolvidas
em água. Sem isso, seria impossível ao organismo digerir alimentos.
● Sangue: 82% do sangue - que leva nutrientes e oxigênio para todos os órgãos e tecidos - é
composto de água.
● Ossos: eles parecem secos, mas contêm 20% de seu peso em água.
● Articulações: as juntas, como a dos joelhos, dependem do líquido para lubrificação.
● Urina: é composta de 95% de água e elimina as toxinas do organismo.
● Pele: a água ajuda no funcionamento das substâncias que dão resistência e elasticidade à pele.
Por isso, quem bebe pouca água pode ter a pele ressecada.

Água: a melhor bebida!
O verão estimula o consumo de água. Mesmo aqueles que não gostam, aumentam um pouco a sua
ingestão. Isso é muito bom, pois a água é o melhor nutriente para a reposição de líquidos do corpo e
não se compara a nenhuma outra bebida.
Os alimentos também fornecem água para o organismo, já que após a oxidação dos mesmos
ocorre a liberação de água.
Se houver a prática de atividade física, a necessidade de hidratação aumenta para repor as perdas
com a transpiração e com a respiração.
Só consuma água filtrada ou fervida, para beber, e também quando for preparar os alimentos.
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Consumo

Evento

Brasileiros gastam mais
com produtos saudáveis
As famílias brasileiras gastaram em média R$ 160, em 2013,
com a compra de alimentos e bebidas com apelo à saúde. Isso
representa uma alta de 8%, em relação ao valor gasto com o
segmento em 2012. Já o volume comercializado foi 7% superior,
no mesmo período.
Os lares com crianças de até 12 anos (54%) estão consumindo mais bebidas
saudáveis (como água mineral e sucos), aveias, óleos especiais, azeites e pães integrais.
Esses dados fazem parte de um estudo realizado pela Kantar Worldpanel.
Sal sem sódio
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o primeiro sal sem cloreto de sódio. Fabricado pela
Matrix Health, o Bio Salgante deve ajudar na manutenção da pressão arterial e é indicado para os hipertensos.
Pesquisas mostram que, em média, o brasileiro consome diariamente 12 gramas diárias, mais que o dobro da
quantidade de sódio recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

IBGE divulgou pesquisa sobre a mulher
As informações têm com base o Censo de 2010.
Filhos só depois dos 30 anos
A proporção de mulheres entre 15 e 34 anos com filhos diminuiu consideravelmente. Entre as
adolescentes (de 15 a 19 anos), o número caiu de 14,8% em 2000 para 11,8% em 2010. Porém,
a maior queda aparece no grupo das jovens adultas entre 25 e 29 anos. Nesta faixa etária, o
número de mães caiu de 69,2% em 2000 para 60,1% em 2010.
Nordestinas do campo são as que mais colocam dinheiro em casa
Em média, as mulheres brasileiras são responsáveis por 40,9% da renda familiar total. No
entanto, no Nordeste elas respondem em média por 51% da renda familiar, ou seja, contribuem
mais que os homens. Enquanto isso, no Centro-Oeste, elas contribuem com 26,8%.
Mulheres estudam mais que homens, mas ganham menos
Essa é uma tendência verificada há anos e não é diferente agora:
a proporção de mulheres com idade entre 18 e 24 anos que estavam no
ensino superior em 2010 é de 15,1%, contra 11,3% dos homens. Apesar
disso, as mulheres continuam recebendo menos do que eles, mesmo quando
atuam na mesma área.
De acordo com o IBGE, os homens que trabalhavam no setor de serviços
em 2010 tinham rendimento médio de R$ 4.078,00. As mulheres que atuavam no
mesmo setor ganhavam em média R$ 2.171,20, ou seja, pouco mais da metade do
que eles ganhavam (53,2%).
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CRS Brands e Sapori realizaram
workshop de harmonização
A Coopercica realizou uma parceria com a
CRS Brands (Cereser) e a Sapori, que resultou
na realização do workshop “A importância da
harmonização de pratos e bebidas”, na loja 3 (V.
Rio Branco), no dia 10 de dezembro passado.
O evento contou com a participação de
cooperados e convidados, como Humberto
Cereser (diretor da CRS Brands), Ângela Rappa
(diretora da Sapori) e o sommelier Álvaro Cezar
Galvão, que comandou o workshop. Além das
presenças do presidente da Coopercica, Orlando
Marciano, e do superintendente de Marketing,
Osmar Marciano, entre outros.

O sommelier Álvaro destacou a importância
de saber combinar comidas e bebidas. Álvaro tem

formação profissional na Associação Brasileira de
Sommeliers, desde 1993.
Os
participantes
degustaram
entradas
preparadas com produtos Sapori, como tortinhas
de alho marinado e bruschetta de abobrinhas
grelhadas, que harmonizaram com o espumante
brut Massimiliano e com a Cidre Brut, da CRS
Brands.
Na segunda parte da degustação, foram
oferecidos canapés de salame ao pesto de tomate
seco, bruschetta de tomate e crips de Parma.
Para finalizar, polenta ao molho de calabresa.
Para combinar com essas iguarias, foi servido o
vinho cabernet sauvignon Massimiliano. Confira
na página de Culinária algumas receitas desses
tira-gostos.
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Sorteios
Confira os ganhadores da
promoção Spa Urbano Sakura
LOJA 01

LOJA 02

LOJA 04

LOJA 05

05/12/2014 • Márcia Regina Banin
06/12/2014 • Terezinha de J. Silva Prado
07/12/2014 • Heloisa Helena da Silva
12/12/2014 • Berenice Rinco
13/12/2014 • Liliana Parise
14/12/2014 • Maria H. Pereira S. Carra
19/12/2014 • Eulyria Micheletti dos Reis
20/12/2014 • Fernanda C. dos S. Tiberio
21/12/2014 • Cássia de Fátima B. Barbosa
26/12/2014 • Dausilei Texeira
27/12/2014 • Nelci de Cássia Prado Silva
28/12/2014 • Beatriz Gonçalves Szoke

05/12/2014 • Gisele Regina P. P. Bortoletto
06/12/2014 • Geralda Célia da Cruz
07/12/2014 • Paulo C. da Conceição Gatto
12/12/2014 • Dilson Gomes de Azevedo
13/12/2014 • Claudemir Battalini
14/12/2014 • Maria Emilia Ceratti Missari
19/12/2014 • Elaine Cristina P. Torres
20/12/2014 • Jorge Paulo Luciani
21/12/2014 • Maria Clélia de Oliveira Lima
26/12/2014 • Sandra G. Gluck Kremer
27/12/2014 • Devair Evangelista de Souza
28/12/2014 • Rita da Silva P. Passaro

05/12/2014 • Nirlei Santos e Silva
06/12/2014 • Rosa da Silva Oliveira
07/12/2014 • Éric Fábio Gifoni
12/12/2014 • Susi Mari de J. Bernardo
13/12/2014 • Elaine Alves Galvão
14/12/2014 • Leonardo Sauin
19/12/2014 • Gislaine Barras L. Grada
20/12/2014 • Gisele Glória Baldoino
21/12/2014 • Rosalina S. de Azevedo
26/12/2014 • Wagner de Freitas
27/12/2014 • Renata Aparecida Rogato
28/12/2014 • Cláudia Palladino Scotti

05/12/2014 • Luciana Gomes Cavallieri
06/12/2014 • Lygia de Andrade Lacerda
07/12/2014 • Elissandra Hirose Taniguti
12/12/2014 • Gisele Conceição Provencale
13/12/2014 • Joelma de Oliveira
14/12/2014 • Maria D. da Silva Rodrigues
19/12/2014 • Yolanda Peirucci Vilaca
20/12/2014 • Paula Pizarro Lemes
21/12/2014 • Dely Caires Pinheiro
26/12/2014 • Naiara da S. M. de Andrade
27/12/2014 • Fernanda Boava Mathias
28/12/2014 • Cláudia M. P. A. De Oliveira

LOJA 03

05/12/2014 • Nilde Maria Carbol Neves
06/12/2014 • Maria de L. Galafasse Lahr
07/12/2014 • Reginaldo Concheto
12/12/2014 • Dore Brunholi
13/12/2014 • Masayosi Uehara
14/12/2014 • Paulo Della Serra
19/12/2014 • Alziro Pickart
20/12/2014 • Eliana Olinda Mietto Bruini
21/12/2014 • Débora Maria Cardoso
26/12/2014 • Claudinei Silvio Lunghi
27/12/2014 • Edevandro Passarelli
28/12/2014 • Luiz Carlos Merlucci

LOJA 06

05/12/2014 • Ana Lídia O. Nascimento
06/12/2014 • Magali Cristina F. Patrão
07/12/2014 • Silvana Artoni
12/12/2014 • Fabiola Aparecida Mendes
13/12/2014 • Maria do Carmo T. Silva
14/12/2014 • Márcia Elisete de Mesquita
19/12/2014 • Tatiana Carla Spiandorelli
20/12/2014 • Aline Cruz da C. Lima
21/12/2014 • Adriana A. de O. Prandini
26/12/2014 • Adriana Aparecida Cremonesi
27/12/2014 • Liliana Vieira Duarte
28/12/2014 • Luciene Roveri Jacomini

* Cada contemplado ganhou um pacote de tratamentos do SPA Urbano Sakura, instalado no piso 3 do Jundiaí Shopping.

“Compra Premiada Mensal de Janeiro”
Até o dia 31 de janeiro, acontece a promoção “Compra Premiada Mensal de Janeiro”,
que irá contemplar seis cooperados (um por loja) com vale-compras no valor
correspondente ao cupom fiscal sorteado (a partir de R$ 30,00 até o limite de R$ 500,00),
que deverá ser trocado por mercadorias nas lojas Coopercica, em 30 dias.
Para participar, o cooperado, ao efetuar suas compras, deve destacar o canhoto da promoção
do seu cupom fiscal e depositá-lo na urna desta promoção, instalada nas lojas. O sorteio será
no dia 01 de fevereiro, às 10 horas. Consulte o regulamento e boa sorte!!!!
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Foto meramente ilustrativa

Sorteios

Confira os ganhadores das Cestas de Natal Coopercica

Todos os contemplados receberam uma cesta de Natal AGRO Fraternidade

Dia 01/12

Dia 02/12

Dia 03/12

Dia 04/12

Dia 05/12

Dia 06/12

Dia 07/12

Dia 08/12

Dia 09/12

Dia 10/12

Dia 11/12

Dia 12/12

Dia 13/12

Dia 14/12

Dia 15/12

Dia 16/12

Dia 17/12

Dia 18/12

Dia 19/12

Dia 20/12

Dia 21/12

Dia 22/12

Dia 23/12

Dia 24/12

Dia 26/12

Dia 27/12

Dia 28/12

Dia 29/12

Dia 30/12

Dia 31/12

Loja 1 • Daniele de Mattos Francisco
Loja 2 • Maria Ap.Facci Righi
Loja 3 • Luis Fernando Massinatore
Loja 4 • Maria Neusa Pompermayer
Loja 5 • Rosemeire Marques de Lima
Loja 6 • Cristiane Cruz da Silva

Loja 1 • Maria Fátima Guizelini
Loja 2 • Moacir Dantas Aguiar
Loja 3 • Joziete de Lima
Loja 4 • Rosemeire dos Santos
Loja 5 • Francine Giesel
Loja 6 • Aparecida Rabello Portella

Loja 1 • Sandra Helena Trinca
Loja 2 • Neusa Juliatto
Loja 3 • Leni Ferracini Leoni
Loja 4 • Sônia Ap. Camunhas Pires
Loja 5 • Benedito Cop
Loja 6 • Luci Aparecida B. F. Basso

Loja 1 • Cláudio Godoy de Souza
Loja 2 • Rodrigo Fernando Ferracini
Loja 3 • Maria da C. Santana
Loja 4 • Guilherme Pereira Silva
Loja 5 • João Francisco Ribeiro
Loja 6 • Alexandre de Arruda Sizani

Loja 1 • Maria Salete Brombal Moraes
Loja 2 • Marcel Alberto de B. Santos
Loja 3 • Hamilton de Jesus Bernardo
Loja 4 • Oscar Seiiti Sakashita
Loja 5 • Mitra D. de Jundiai P. Santa Luzia
Loja 6 • Sonia Aparecida Falasqui

10

Loja 1 • Nelson de Souza
Loja 2 • Elza Rampin Niero
Loja 3 • Nídia Savieto Calimani
Loja 4 • Vicente Fossen
Loja 5 • Rose Mary Raguza
Loja 6 • Luiz Carlos dos Santos

Loja 1 • José Luiz Martins Neto
Loja 2 • Maria Cássia Faco Reis
Loja 3 • Hamilton Takeo Gusicuma
Loja 4 • Mara Cristina Soares
Loja 5 • Aparecido Lima Farias
Loja 6 • Daniela Liliane O. de Simone

Loja 1 • Célia Cristina de Mello
Loja 2 • Terezinha Furlan Dantas
Loja 3 • Maria de Fátima T. Leite
Loja 4 • Maria Santiago de S. Coletti
Loja 5 • Otoniel Botelho Ferreira
Loja 6 • Conceição Ap. Da S. Maia

Loja 1 • José Luiz Giraldo
Loja 2 • Valcilene Regina Amoroso
Loja 3 • Cláudio de Castro
Loja 4 • Antônio dos Santos Moura
Loja 5 • Divanil Batista da Silva
Loja 6 • Natanael Longo de Oliveira

Loja 1 • Caçilda J. A. Dos Santos
Loja 2 • Ana Rita Lucente
Loja 3 • Fábio Rogério G. da Silva
Loja 4 • João José Sobrinho
Loja 5 • Paulo de Oliveira
Loja 6 • Geraldo Antônio Tega

COOPERCICA

Loja 1 • José Silvio Bonassi
Loja 2 • Luiz Fernando Pacheco
Loja 3 • Dinah Julia de O. Nacarato
Loja 4 • Dulceneia M. dos Santos
Loja 5 • Pascoalina de O. Azevedo
Loja 6 • José Marques

Loja 1 • Roseli Zorzi de Oliveira
Loja 2 • Elizabete Cristina Ferreira
Loja 3 • Valdir Donizetti Gomes
Loja 4 • Maria A. de M. Espósito
Loja 5 • Fernando Luis Caixutti
Loja 6 • Benedita Ribeiro de Vares

Loja 1 • Lilian Quely Moraes Munhoz
Loja 2 • Elisangela Massagardi
Loja 3 • Sidneia Martin A. Gonçalves
Loja 4 • Mariza Caldeira Salvatierra
Loja 5 • Cristiane Friolim Damasceno
Loja 6 • Arlindo Fonte Basso

Loja 1 • Eugênio Feria
Loja 2 • Gerson Isaac
Loja 3 • Sônia Regina Donadelli
Loja 4 • Marli Abigail Buzo
Loja 5 • Esdra Bezerra de O. Tega
Loja 6 • Adriano Brasci

Loja 1 • Edélcio de Araújo
Loja 2 • Renato de Moraes Doelitzsch
Loja 3 • Antônio Sérgio Mergulhão
Loja 4 • Marcos Roberto de Oliveira
Loja 5 • Antônio Bueno Filho
Loja 6 • Paulo Roberto Vertuan

Loja 1 • Elizete Medeiros Calciolari
Loja 2 • Clarice Vieira Rios
Loja 3 • Alzira Gomes de Assumpção
Loja 4 • Sônia Aparecida Felício
Loja 5 • Roman Bunis
Loja 6 • Antonia da Silva Biasin

Loja 1 • Susana Isabel M. Martin
Loja 2 • Eliana Aparecida Felício
Loja 3 • Lídia Ap. Barsanelli Costa
Loja 4 • Martin Pereira de Souza
Loja 5 • Marisa Mitiko Assano
Loja 6 • Simone Bernardi L. de Souza

Loja 1 • Arcênio Morandini
Loja 2 • Fernando S. de P. Figueiredo
Loja 3 • Denize Peliciari Tinelli
Loja 4 • Meiry Breschi
Loja 5 • Adriana Machado
Loja 6 • Marisa Aparecida M. Caresato

Loja 1 • Rosa Maria dos Santos Scovini
Loja 2 • Isaura Mieko S. Rego
Loja 3 • Luzia Aparecida S. Bollini
Loja 4 • Maria Isabel de M. B. Teixeira
Loja 5 • Paulo Tadeu Mescole
Loja 6 • Davi Antônio Maneta

Loja 1 • Gilberto Augusto de Oliveira
Loja 2 • Valéria Ap. Galioti S. Prado
Loja 3 • Marisa Marlene M. Marquezim
Loja 4 • Benedito Aparecido Lourenço
Loja 5 • Rosangela da Silva Campos
Loja 6 • Helena Gatamorta Bernardi

Loja 1 • Adriana Almeida de Carvalho
Loja 2 • Giovani Nazaré Luchim
Loja 3 • Maria das G. C. Boaventura
Loja 4 • Patrícia de Oliveira Dias
Loja 5 • Ana Paula de Souza
Loja 6 • Maria Zilda M. Mezzalira

Loja 1 • Larissa Ferraz Dutra
Loja 2 • Marcelo de Araújo
Loja 3 • Eduardo Kalaf
Loja 4 • Lúcia Maria A. dos Santos
Loja 5 • Luvercir Carlos
Loja 6 • Viviane Luchim Chiaramonte

Loja 1 • Rachel Antas Bugalho
Loja 2 • Katia Camillo
Loja 3 • Teresa Regina Segatto Odoni
Loja 4 • Sandra G. Gluck Kremer
Loja 5 • Carlos Augusto Tomaz
Loja 6 • Maria Luiza M. Torelli

Loja 1 • Lázara M. de Avezedo
Loja 2 • Sueli Tazava Pires
Loja 3 • Pedro Luiz Fagundes
Loja 4 • Vera Lúcia de Moraes
Loja 5 • Kathleen de Souza Fabris
Loja 6 • Marco Antônio Lorenti

Loja 1 • Waldemar Matius
Loja 2 • Géssica P. da Conceição
Loja 3 • José Felix Manfredi
Loja 4 • Nelci Ferreira dos Santos
Loja 5 • Edite F. do Nascimento
Loja 6 • Antônio Everaldo Pinto
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Loja 1 • José Yuji Yanaguizawa
Loja 2 • Fagner Moreno Alves Teixeira
Loja 3 • Durval Costa Carassini
Loja 4 • Márcio José de Almeida
Loja 5 • Yvone Hyppolito Varca
Loja 6 • Maria Fernanda Carvalho

Loja 1 • Luiz Ricardo Fructoso
Loja 2 • Aparecido Marcelino
Loja 3 • Marcilio Sebastião Ravelli
Loja 4 • Célia de Souza Ramalho
Loja 5 • José Gilberto dos Santos
Loja 6 • Roseli Gazzi Bento Rossatto

Loja 1 • Antônio Carlos do A. Almeida
Loja 2 • Elinaldo de Souza Lima
Loja 3 • Mario Mo
Loja 4 • Cláudia Regina de Oliveira
Loja 5 • Josefa P. da S. Rodrigues
Loja 6 • Norberto Fernando Pinto

Loja 1 • Fátima Silvana Bernardo
Loja 2 • Márcia Marina Becker
Loja 3 • José Vieira de Souza
Loja 4 • Dalmir Bussweg Santos
Loja 5 • Waldomiro Luiz Nogueira
Loja 6 • Cristiane Rossi Maia

Loja 1 • Maria Aparecida G. Silva
Loja 2 • Célia Maria da Silva Nogueira
Loja 3 • Izabel Alves dos Santos
Loja 4 • Maria Antonieta Campanhari
Loja 5 • Valdemar Honório
Loja 6 • Tereza Maria de Almeida
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Coaching
O que você
vai fazer quando
se aposentar?
Antigamente, só os altos executivos
tinham acesso ao processo, para
encontrar
novos
posicionamentos
profissionais. Agora, esse serviço está
acessível às pessoas com mais de 50 anos
que se aposentaram, mas querem se recolocar
no mercado ou viver com qualidade.
O coaching ou aconselhamento para pessoas da 3a Idade ajuda na descoberta do potencial dos indivíduos,
graças a questionamentos simples que identificam habilidades e aspirações de modo objetivo.
O processo envolve a revisão de valores e crenças, redefinição de projetos de vida e desenvolvimento de plano
de ação, que garantirá a continuidade do desenvolvimento pessoal e profissional. Através do autoconhecimento
é possível atingir essas metas.
O coaching também reforça a autoestima. Cursos, viagens e esportes são incorporados à rotina de quem já
alcançou a maturidade.

Mudanças

A aposentadoria e a 3a Idade são fases da vida onde se vivenciam grandes mudanças. E, se houver permissão
para reflexões sobre os anseios e preocupações com o futuro, isto fará toda diferença na satisfação e na qualidade
de vida.
Antigamente, quem chegava aos 55 anos de idade estava pronto para encerrar sua vida profissional e entrar
para o time de jogadores de dominó e baralho da praça mais próxima da sua casa.
Hoje, a maturidade não para mais ninguém, a não ser por motivos de doença. O avanço científico e tecnológico
das últimas décadas tem contribuído para essa mudança comportamental. Na medicina, por exemplo, é notório
esse desenvolvimento, especialmente nos medicamentos e equipamentos de diagnósticos e cirúrgicos de última
geração.
A era digital propicia a conexão com dados e pessoas em frações de segundos, em tempo real. O conhecimento
está à disposição de todos em forma de livros físicos ou digitais. Tudo isso tem ajudado a melhorar a qualidade
de vida e aumentar a longevidade.
As pessoas estão vivendo cada vez mais. O corpo continua envelhecendo sem a nossa “permissão”, mas
nossa alma só envelhece se permitirmos!

Diga não ao ócio

O profissional de coaching (coach ou instrutor) incentiva a mudança de atitude no cotidiano, mostrando
quais passatempos são adequados a determinado perfil. Isso permite equilibrar os momentos de descanso com
atividades mais ágeis, como dança, ginástica e esportes variados.
Pesquisas feitas em universidades brasileiras indicam que a falta de estímulo para se envolver em ocupações
mais dinâmicas deixa as pessoas mais velhas limitadas ao repouso, vendo televisão ou descansando.
Muitas se interessam por projetos ousados, mas são impedidas pela visão de que a velhice não combina com
disposição.
Idosos portadores de necessidades especiais são outro grupo que se beneficia com o coaching. Novas
descobertas científicas e tecnológicas dão suporte para a realização de várias tarefas do dia a dia, mas nem
sempre as pessoas têm consciência de que podem realizá-las. O coach ajuda a revelar opções de entretenimento
que respeitam as limitações e permitem a vivência de um cotidiano agradável.
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Fazendo a Feira

Nutrição

JANEIRO

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.

Tomate

Na Safra

O tomate está tão ligado à culinária italiana
que muitas pessoas acham que ele surgiu no
Mediterrâneo. No entanto, o tomate é nativo
do México e da América Central. Inclusive,
já integrava o cardápio dos incas e astecas
em 700 a.C.

Hortaliças e Outros

Frutas

Beterraba
Jiló
Quiabo
Tomate Longa Vida

Abacate
Abacaxi Hawai
Laranja Pêra
Limão Taiti
Mamão Formosa
Manga Palmer

O tomate é excelente fonte de vitaminas A e
C, além do licopeno (um pigmento carotenóide
antioxidante) ajudar a prevenir doenças como
as cardiovasculares.
Como escolher e conservar
Escolha tomates firmes, lisos e sem
manchas. Evite comprar os frutos totalmente
verdes, pois eles podem não amadurecer.
Quando quiser conservá-los em casa por mais
tempo, dê preferência aos tomates mudando de
verde para maduro.
Escolha os tomates bem vermelhos para o
consumo imediato e para fazer molhos.
Tomates quase maduros devem ser
mantidos em ambiente natural até seu completo

amadurecimento.
Tomates maduros estragam mais rápido e,
por isso, devem ser guardados na parte inferior
da geladeira, de preferência dentro de sacos
plásticos perfurados.
Para que fiquem bem saborosos, retire-os
da geladeira meia-hora antes de servi-los e não
esqueça, claro, de higienizá-los.
O tomate cru, inteiro ou picado, não deve
ser congelado. Já o molho de tomate pode ir
ao freezer.

Dica de preparo
Com uma faca afiada, faça
um corte superficial em X na
parte superior do tomate.
Coloque-o em uma panela
com água fervente por 20
segundos, escorra e, em
seguida, mergulhe-o em
uma vasilha com água e
gelo. O choque térmico faz com que a pele
se solte com facilidade. Isso facilita na hora de
fazer o molho.
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Alimentos que ajudam a hidratar o corpo
A água é insubstituível, porém ingerir alimentos que contenham grande quantidade dela em sua
composição, ajuda a equilibrar a hidratação do organismo.
Da mesma família do melão, a melancia possui 92% de água. Além de refrescante e doce, apresenta, entre vários nutrientes, o licopeno e a glutationa, que protegem o organismo contra a oxidação
celular.
O agrião cru tem 93,9% de água, já a abóbora cozida, 86,4%. Inclusive, ela é rica em potássio, que
ajuda no batimento cardíaco e no bom funcionamento dos músculos.
As verduras cruas também oferecem grande quantidade de água. Além disso, possuem fibras que
auxiliam na queima de gordura, aceleração do intestino e manutenção de um metabolismo saudável.
Cerca de 100 g de feijão carioca cru, por exemplo, contém 14% de água. Após o cozimento, a mesma quantidade sobe para 82,3%. Confira a tabela abaixo.
Alimentos

Teor de água

Abacate cru
Açaí polpa congelada
Arroz integral cozido
Abobrinha italiana
Acerola
Banana-prata
Batata inglesa cozida
Brócolis cozido
Cenoura crua
Couve manteiga crua
Couve-flor cozida
Espinafre cru
Filé de peixe abadejo grelhado
Kiwi
Laranja pêra
Manga
Mexerica morgote
Pepino cru
Pimentão amarelo cru
Tomate cru com semente

83,8%
88,7%
70,1%
93,9%
90,5%
71,9%
86,4%
92,6%
90,1%
90,9%
94,3%
94%
71%
84%
89,6%
82,3%
83,7%
96,8%
91,9%
95,1%

* Apesar da grande quantidade de líquido desses alimentos, a água é insubstituível para a reposição de líquidos.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Brasileiro é o 1o a ganhar
prêmio internacional contra
o uso de animais em testes
O biólogo gaúcho Róber Bachinski é o 1o pesquisador
brasileiro a receber o Lush Prize, um prêmio
internacional destinado a organizações e cientistas
que trabalham para substituir experimentos crueis
com animais por métodos livres, mas com validação
científica.
Róber foi premiado na categoria Jovem Pesquisador, ao apresentar estudo com modelos
de culturas de células em 3D e alternativas de usos para a educação científica, desenvolvidos no seu
pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense.
A Lush - que criou essa premiação há 3 anos - é uma conceituada marca britânica de cosméticos
sustentáveis, que utiliza produtos quase sempre orgânicos e com pouca embalagem, e acaba de abrir
uma loja e um spa, em São Paulo.

Trajetória

O ato de persistir é uma das condições para a vitória.
Os obstáculos fazem parte da nossa caminhada. Muitas vezes, a vida mede a nossa fé checando
a nossa resistência.
Somente através da persistência conseguimos transformar nossos sonhos em realidade.
Quando temos a certeza de que estamos no caminho certo, vamos à luta e
enfrentamos as dificuldades.
Possuímos uma força tão poderosa, capaz de fazer
com que perseveremos e atinjamos os objetivos.
Basta, para isso, acreditar firmemente que, mesmo
difícil, jamais será impossível.
Aliás, o impossível é o possível que nunca foi
tentado.
Então, caminhe com determinação, e nunca duvide
de sua capacidade de vencer.
Você pode, se acreditar!!!

Desde que soube que os testes faziam parte da grade curricular de diversos cursos, Róber se
tornou um dos primeiros estudantes brasileiros a promover a consciência contra os experimentos. Em
2006, aos 21 anos, não hesitou em atravessar Porto Alegre de ônibus com 14 ratos de um laboratório
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dentro de duas caixas de sapatos, para
salvá-los de serem mortos em experimentos científicos.
“Quero dedicar esse prêmio a todos os estudantes brasileiros que lutam contra os testes em animais
no Brasil e na América Latina”, disse Róber, ao receber o troféu, um coelho de cerâmica criado pelo
escultor Nichola Theakston. O pesquisador recebeu o troféu das mãos de outro brasileiro, o professor
de Biologia do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas (MG), Thales Tréz.
Róber, hoje com 30 anos, além de atuar como educador e pesquisador, participa do 1R Net
(www.1rnet.org), plataforma que mapeia a utilização de animais no ensino superior, e promove
consultorias sobre métodos alternativos a estudantes e professores no Brasil e na América Latina.

Frases
“É necessário derrubar o paradigma científico baseado na utilização dos animais e construir outro
através de metodologias substitutivas, fazendo com que a ciência evolua não apenas em termos de
conhecimento, mas de considerações éticas”.
“Na Inglaterra, Alemanha e Áustria, por exemplo, é proibida a utilização de animais na graduação,
como também em 71% das faculdades da Itália. Em 75% das faculdades de Medicina dos Estados
Unidos, essa prática também é proibida. No Brasil, a primeira faculdade de Medicina a proibir o uso
de animais foi a do ABC paulista. Isso demonstra que a substituição no ensino é totalmente possível”.
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Desistir, jamais!

COOPERCICA

Sem esforço não há vitória. Persistir hoje e sempre
é preciso.
E um mundo melhor surgirá na sua vida!

Para refletir
“Se hoje fosse o dia de você deixar o corpo, o que ficaria
para traz? O que ficaria mal resolvido? Quais seriam
suas contas abertas? Afinal, essas contas abertas
fazem você viver como um fantasma, um morto-vivo,
preso ao passado. A vida está no momento presente e
se você não pode estar no presente, também não pode
saborear o gosto da vida”.
Sri Prem Baba

COOPERCICA
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Culinária
F I C H A 150

Bruschetta de Abobrinhas Grelhadas

Espetinhos Coloridos

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3 fatias de pão italiano
80g de queijo Emmental ou Gruyère ralado grosso
1 vidro de Abobrinhas com Cebolinhas SAPORI®
azeite do vidro de Abobrinhas com Cebolinhas
1 dente de alho

Modo de preparo
Escorra o vidro de Abobrinhas com Cebolinhas Sapori®,
pique as cebolas e reserve o azeite. Coloque as fatias
de pão italiano numa assadeira com um fio do azeite
reservado. Leve ao forno. Deixe até que fiquem levemente
tostadas de um lado, por volta de 10 minutos. Esfregue o
dente de alho do lado tostado das fatias de pão, faça uma
camada com as abobrinhas e cebolinhas e os temperos do
vidro, coloque por cima o queijo. Retorne ao forno só para
derreter o queijo, por volta de 5 minutos. Com uma faca
grande e afiada, corte sobre uma tábua as “bruschettas” em
pedaços pequenos.
Tempo de preparo: 20 minutos
Rendimento: 3 fatias grandes ou 20 a 24 canapés.

1 vidro de 320g de Mini Milho em conserva SAPORI®
40 folhinhas de manjericão fresco
20 tomates cereja ou sweet grape
20 mussarelas de búfala tamanho cerejinha
palitos finos para os espetinhos
1 colher (chá) de azeite
1 pitadinha de sal

Modo de preparo
Corte os tomates ao meio no sentido do comprimento e
tempere com o sal e o azeite.
Corte os mini milhos em rodelas de aproximadamente 1,5
cm. Escorra as mussarelinhas e corte ao meio. Utilize as
folhinhas pequenas de manjericão ou corte-as em pedaços
do tamanho dos tomates cortados. Faça os espetinhos
colocando nos palitos o mini milho, a mussarela, a folha
de manjericão e o tomate. Se for fazer com antecedência,
deixe os espetinhos sobre uma folha de papel toalha para
absorver a água que pode se formar. Sirva como aperitivo.
Você pode também servir com o CATCHUP GOURMET
SAPORI® ou com o molhinho abaixo.
Ingredientes molho

Polenta ao Molho com Calabresa
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

375g de fubá pré-cozido (de preferência o italiano)
1 litro e 1/2 de água ou caldo de legumes
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1 colher (sopa) de cream cheese (opcional)
sal e pimenta-do-reino
1 e 1/2 vidros de Molho de Tomates com Calabresa
SAPORI® de 320g
queijo parmesão ralado para polvilhar

•
•
•
•

8 colheres (sopa) de azeite
4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
1 colher (chá) de mel
2 colheres (chá) de sal

Faça o molho, batendo com um fouet todos os ingredientes até emulsionar. Coloque numa molheira e sirva com os
espetinhos.
Rendimento: 40 espetinhos
Tempo de preparo: 30 minutos

Modo de preparo
Aqueça, a água (ou o caldo) numa panela grande e coloque
o sal e a manteiga. Logo que ferver, retire do fogo e junte o
fubá aos poucos (como se fosse uma chuvinha), mexendo
sempre até desmanchar bem. Acenda o fogo novamente
e cozinhe até engrossar. Deixe ferver uns 10 minutos, se
necessário acerte a consistência com mais água quente, sal
e pimenta, coloque o cream cheese e misture bem. Despeje
nos refratários individuais ou num só grande e cubra com o
molho de tomates. Salpique queijo ralado. Se quiser, deixe
os refratários prontos e aqueça no forno antes de servir.
Caldo de legumes: coloque numa panela 2 litros de água,
2 talos de salsão picadinhos, duas cenouras picadinhas,
duas cebolas picadinhas e aromatize com as ervas de sua
preferência. Deixe ferver por pelo menos 30 minutos.
Tempo de preparo: 15 minutos
Rendimento: 4 a 6 pessoas.

Receitas Sapori®.
Imagem meramente ilustrativa.
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