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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

Como enfrentar
o verão
Em dias muito quentes, é comum sentir
cansaço e até tonturas. Mas o excesso de
calor também pode provocar cãibras, dores
de cabeça e, até mesmo, alterações no
funcionamento cardíaco. Acompanhe as
dicas para encarar as altas temperaturas.
■ Evite alimentos com carboidratos simples, como açúcar, mel e
refrigerantes. Eles têm uma rápida absorção, que provoca hiperglicemia, e pode causar uma
sensação de fraqueza. Beba com
moderação café, chá preto, bebidas alcoólicas e refrigerantes, que desidratam a pele e aceleram o envelhecimento. O ideal é tomar bastante água. E
não se esqueça de levá-la sempre que for sair de carro ou mesmo se for caminhar.
■ As frutas são os melhores alimentos para uma boa hidratação no verão. Dê preferência às que têm mais água,
como melão, melancia, laranja, tangerina e abacaxi. No almoço, procure fazer refeições leves, e prefira as verduras, os
legumes e as carnes grelhadas.
■ O verão é a época propícia para o aparecimento de algumas doenças da pele, como micoses e herpes. É preciso
secar bem a virilha após o banho, principalmente por causa das sungas e biquinis molhados e também verificar os espaços entre os dedos dos pés, pois a umidade favorece a proliferação dos fungos causadores das micoses. Contra herpes,
especialmente aquele provocado pelos raios ultravioletas, a dica é não esquecer o protetor labial.
■ Use roupas confortáveis, de tecidos mais leves, como o algodão. Quando possível, fuja dos sapatos fechados.
■ Proteja-se do sol com os produtos corretos. As áreas do corpo que envelhecem com mais rapidez são justamente
aquelas mais expostas ao sol, como braços, colo, pescoço, orelhas e rosto.
■ Cuidado com os filtros solares muito oleosos. Associados ao clima quente e úmido e ao aumento da exposição
solar, eles podem promover a formação de cravos e espinhas nas peles com acnes. É preciso escolher um filtro que
proteja contra os raios UVA e também UVB, a partir do fator 20.
■ Se for caminhar ou fazer exercícios ao ar livre, não se esqueça de usar protetor solar, óculos escuros, boné ou chapéu e a exposição ao sol deve ser até às 10h e depois das16h. Essas medidas evitam o câncer e outras doenças de pele.

Falta de vitamina D
pode causar até depressão!
Na infância, a falta de vitamina D causa a falta de calcificação dos ossos. Já
na idade adulta, osteoporose e até depressão, segundo o autor do livro "The UV
Advantage", Mike Adams.
A vitamina D é produzida pela nossa pele, a partir da exposição ao sol. A sua reposição
parece simples, mas, hoje em dia, as pessoas não têm tempo para tomar sol nos horários
recomendados. E a alternativa acaba sendo a suplementação dessa vitamina.
A deficiência da vitamina D pode agravar o diabetes tipo 2 e prejudicar a
produção de insulina pelo pâncreas. Até causar depressão, por provocar um
desequilíbrio metabólico.
* Procure sempre um médico de sua confiança!
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Copa

Dicas

Conheça as exigências
para o país sede

Aprenda a usar o extintor
de incêndio do seu carro

O futebol é a paixão do brasileiro. Portanto, nada
mais justo que celebrar a Copa aqui. Confira, a
seguir, algumas exigências que o Brasil terá de cumprir nesse Mundial.

Janeiro é um mês em que as estradas ficam lotadas de
veículos por causa das férias escolares. Imprevistos
podem acontecer, entretanto você deve estar preparado
para usar o extintor de incêndio a qualquer momento.
Circular sem extintor ou com o prazo de validade vencido
resulta em multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira
de habilitação. Ah, quando comprar um extintor novo não
esqueça de retirar o plástico protetor. Isso também rende
multa. Acompanhe as dicas abaixo.

√ A qualidade do gramado nos estádios precisa ser excelente. Portanto, a meta brasileira é saltar
da nota 9 para a 10. Para isso, foi contratada a engenheira agrônoma Maristela Kuhn, responsável em
atingir a perfeição nos locais onde a “gorduchinha” vai rolar. Por exemplo, nos estádios onde a cobertura faz sombra, a Fifa recomenda o uso de um equipamento importado (avaliado em R$ 120.000,00)
munido de luzes fortíssimas, para estimular artificialmente a fotossíntese.
√ A maioria dos regulamentos que o país sede terá que cumprir gira em torno dos estádios. Engenheiros e arquitetos produzem relatórios mensais sobre as obras que, inclusive, são acompanhadas
em tempo real através de câmeras.
√ As regras costumam mudar de Copa para Copa. Geralmente, essas mudanças vêm acompanhadas
de algum avanço tecnológico. É o caso da monitoração da linha de gol com câmeras posicionadas em
vários pontos, que será usada pela primeira vez neste Mundial. Detalhe: a linha deve ter exatos 12
centímetros de largura; 1 a mais ou a menos pode afetar a leitura. As imagens são registradas por um
software que confirma se a bola cruzou a linha ou não. Sempre que ela cruzar, o árbitro será avisado
por vibração e sinal visual em seu relógio. O método é reação a uma falha monumental, repetida à
exaustão em videoteipes, e que aconteceu na Copa de 2010: a não marcação de um gol legítimo do
inglês Frank Lampard no jogo contra a Alemanha.

■ Antes de viajar, treine a retirada do equipamento do suporte
e familiarize-se com a localização do seu extintor. Também verifique
a validade do extintor e a pressão (o indicador deve estar sempre no
verde).
■ Uma pequena descarga poderá acarretar na perda de pressão interna,
tornando-o inoperante. Portanto, não teste o seu extintor.
■ No princípio de um incêndio, a fumaça é escura, densa e com cheiro forte.
Já a fumaça branca, sem cheiro, é vapor de água (radiador).
■ Percebendo sinal de fogo, estacione o veículo em local seguro, peça para os
passageiros saírem e só retire o extintor quando estiver fora do carro.
■ Na posição vertical, direcione o extintor para o ponto onde está pegando fogo.
■ Não abra o capô de uma só vez, para evitar que o fogo se propague com muita
velocidade. Afinal, ele se alimenta de oxigênio.
■ Nos carros mais antigos, os extintores são recarregáveis e nos mais modernos, quando
vence a validade, eles são descartados.

Confira os itens obrigatórios
Além do extintor de incêndio, veja quais são os itens obrigatórios para o seu carro.
Luzes: todas devem estar funcionando. A multa é de R$ 86,13.
Freio de estacionamento: conduzir o veículo sem ele resulta em infração
grave e multa de R$ 127,69.
Ferramentas: é obrigatório andar com macaco, chave de roda e triângulo para
sinalização. A falta de um desses itens resulta em infração gravíssima e multa
de R$ 191,54.
Estepe: andar sem estepe rende multa de R$ 127,69 e punição de
cinco pontos na carteira.
Espelhos: é obrigatório o uso do retrovisor interno e dos dois lados
das portas. A ausência rende uma multa de R$ 127,69.
Buzina: é também item obrigatório. Multa é de R$ 127,69.
Limpador de para-brisa: enguiçado ou quebrado, multa de
R$ 127,69.
Cintos: a falta desse dispositivo resulta em multa de R$ 127,69.
Pneus: a multa para quem roda com pneus carecas é de
R$ 127,69.
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Dicas

Dicas

Os benefícios dos aromas

Cuide das suas finanças!

Os aromas são provenientes dos óleos essenciais, substâncias
naturais extraídas de flores, sementes, cascas e
raízes. Aplicados nos ambientes ou no corpo,
possuem fins terapêuticos.

Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de
economizar com gastos desnecessários, até no trabalho? Já
fez a soma do pão de queijo, do cafezinho, sorvete e demais
guloseimas consumidas durante o mês? Estes gastos dão
prazer, porém você pode limitá-los durante o mês. Este é
apenas um exemplo de desperdício.

O uso da essência de lavanda, por
exemplo, tem efeito relaxante. Mas o que
realmente determina a escolha é a preferência
pessoal, pois ninguém consegue relaxar
sentindo o cheiro que não gosta. A opção deve
ficar por conta da sua sensibilidade olfativa.
Acompanhe.
Alecrim: auxilia a concentração, sendo indicado
para áreas de trabalho e estudo.
Aloe Vera: calmante e ajuda na meditação.
Lavanda: combate a insônia, a depressão, tensão e cansaço. Uma gota no travesseiro ajuda a
relaxar, assim como em difusores ou em spray, borrifado no ambiente.
Bergamota: estimulante; indicado para ser usado em dias de festa.
Tangerina e capim-limão: trazem alegria, paz e serenidade.
Olíbano: é revigorante e ao mesmo tempo promove o perdão e libertação do passado.
Ylang-ylang: considerado um bom afrodisíaco.
Rosa: tem poder de sedução e melhora a autoestima.
Patchouli: ajuda a diminuir a compulsão alimentar.
Gerânio: para equilibrar e reduzir as alterações de humor durante a TPM e menopausa.
Eucalipto: antireumático, analgésico e descongestionante.
Cravo: ajuda a restabelecer a autoconfiança.

Onde e o que usar
Sala ou ambientes onde a família se reúne: os indicados são tangerina e gerânio.
Escritório ou sala de estudos: recomenda-se o alecrim. Canela também traz bons fluidos e é
bom para os negócios.
Cozinha: cravo e eucalipto purificam o ambiente e neutralizam outros cheiros.

Se você quer mudar sua vida financeira, o primeiro passo é tomar consciência do problema, parar de reclamar e assumir a responsabilidade de escolhas financeiras erradas.

Dicas

Se você tem condições, compre à vista, ou faça uma poupança e espere até ter todo o
montante para comprar. Financiamento a longo prazo representa verdadeira armadilha
financeira. Não se iluda, comprar sem condições de arcar com as parcelas, significa se
endividar. Então, o que fazer?
Primeiro, é preciso reconhecer a incapacidade de saldar os compromissos assumidos. Anotar todas as dívidas e o valor pago com os juros.
Faça um orçamento realista, para que seja possível diagnosticar o consumo mensal.
Não esqueça de reservar um valor para gastos extras, como reparos na residência,
compra de medicamentos e presentes. Afinal, essas despesas consomem recursos
praticamente todos os meses.
Tente renegociar com os credores suas dívidas e juros. Renegocie o valor da parcela. É preferível estender o financiamento e ter valores menores a saldar do que
assumir prestações maiores e não conseguir quitá-las no prazo.
Também pense em se desfazer de bens desnecessários. Esqueça o que os vizinhos vão pensar, eles não pagam suas contas e podem também estar com problemas
financeiros.
Ter um único credor proporciona maior comodidade e facilidade.

Como virar o jogo
Mude sua relação com o dinheiro: agora é preciso mudar hábitos para não cometer os
mesmos erros.
Um cartão de crédito é suficiente. Antes de comprar, pense se terá saldo para pagar, se
o produto realmente é necessário e se você não está sendo impulsivo.
Você deve poupar e investir em uma modalidade que ao menos proteja o dinheiro da
inflação, pois pode acontecer imprevisto, e você vai estar financeiramente preparado para
resolvê-lo.
Elabore uma planilha ao seu gosto. Crie o hábito de anotar cada gasto, para não perder o controle e ser surpreendido por uma dívida esquecida. Planeje o mês com no máximo 90% das receitas. O restante, você deve poupar e investir. Assim, estará assumindo o
controle de seu orçamento e deixando de ser refém dele.
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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 • Mariana Carolina Pradella
Loja 2 • Fabíola Oliveira Peres
Loja 3 • Lilian Miguel
Loja 4 • José Carlos Martins Pereira
Loja 5 • José Cláudio Rozário
Loja 6 • Givaldo N. M. da Silva

Loja 1 • Sandra Teixeira Santos
Loja 2 • Patrícia Maretti
Loja 3 • João Esteves
Loja 4 • Silas Aparecido Scandolera
Loja 5 • Maria Aparecida da Silva
Loja 6 • José Biral Netto

Loja 1 • Iara Maria Niero de Carvalho
Loja 2 • Etelvino Ponce
Loja 3 • Ariovaldo Ienne
Loja 4 • Antônia Alves de Siqueira
Loja 5 • Idalina Cichini
Loja 6 • Simone Midori Ota

Loja 1 • Antônio Felippini Sobrinho
Loja 2 • Manoel Caetano Netto
Loja 3 • João Rodrigues B. Júnior
Loja 4 • José Pedro B. Brunelli
Loja 5 • Caçilda Maria F. Sertão
Loja 6 • Maria Aparecida M. Biasin

Loja 1 • Maria A. Crispim Capovila
Loja 2 • Marcelo Luis Ribeiro
Loja 3 • Everaldo Ricon
Loja 4 • Ruth Lino da Silva
Loja 5 • Domingos José Resende
Loja 6 • Helena Maria N. Ramos
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Loja 1 • Antônio Carlos Salgado
Loja 2 • Rita de C. S. Barbalho
Loja 3 • Antônio P. da Silva
Loja 4 • Elza Massucato Binutti
Loja 5 • Lucelena A. S. Joaquim
Loja 6 • Roseli de Azevedo Luca

Loja 1 • Marlene Oliveira
Loja 2 • Flávio Dias da Costa
Loja 3 • Manuel M. Navarro Roman
Loja 4 • Florisvaldo Miranda Neves
Loja 5 • João dos Santos
Loja 6 • Conceição A. B. Gonçalves

Loja 1 • Sueli Aparecida Cardoso
Loja 2 • Valdir Fao
Loja 3 • Lilian Regiane P. Quirino
Loja 4 • José Maria Manzanos Alonso
Loja 5 • Elaine Soares da Silva
Loja 6 • Silvana Aparecida C. Toresin

Loja 1 • Natal Manacero
Loja 2 • Almir de Melo S. Filho
Loja 3 • Pedro Miguel Cipolletta
Loja 4 • Adalberto Luiz C. Nucci
Loja 5 • João Paulo Uninger
Loja 6 • Aparecido Vieira Sampaio

Loja 1 • Luiz Roberto Guedes Vieira
Loja 2 • Ana Elisa C. de Felice
Loja 3 • André Ortis Sanches
Loja 4 • Ricardo Vellasco Moises
Loja 5 • Adriana de Oliveira
Loja 6 • Doraci Possani Oscar
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Loja 1 • Maristela C. Mazzette
Loja 2 • Janaína de P. S. Damásio
Loja 3 • Ederaldo A. de Oliveira
Loja 4 • Oswaldo Luiz G. Silva
Loja 5 • Dirceu Vicente da Silva
Loja 6 • Ana de Freitas

Loja 1 • Sue Ellen S. Campos
Loja 2 • Michel Frey
Loja 3 • Estevão Drezza
Loja 4 • Grazieli de Oliveira
Loja 5 • Fernanda Ferreira Rosa
Loja 6 • Luiz Pedroso

Loja 1 • Lydia Arthuzo Smaniotto
Loja 2 • Karin Cristina da C. Cansian
Loja 3 • Maria Cecília M. T. Francisco
Loja 4 • Rogério Soler Parra
Loja 5 • Miguel Afonso de Paula
Loja 6 • Andréia Bianchin

Loja 1 • Eduardo Roberto de O. Serva
Loja 2 • Francisco Arduino Neto
Loja 3 • Maria Helena S. Cegobia
Loja 4 • Jorge Aparecido Mariano
Loja 5 • Valter Antônio de Oliveira
Loja 6 • Daniele Pessoto

Loja 1 • João Maria da Silva
Loja 2 • Creide A. Checchi Leme
Loja 3 • Marta Regina C. Binhardi
Loja 4 • Larissa Vieira Bighetti
Loja 5 • Luiz Carlos Rossi
Loja 6 • Ronaldo da Silva

Loja 1 • Maria Vilma Antunes Barroso
Loja 2 • Paulo Ferraz da Silva
Loja 3 • Deodato Matos Prado
Loja 4 • Roseli Perpétua Boni Silva
Loja 5 • José Honorato da Silva
Loja 6 • Umbelina Maria da S. Perim

Loja 1 • Maria de Lurdes Mendes
Loja 2 • Genésio Cavalcante Barbosa
Loja 3 • Sebastião José Destro
Loja 4 • Dione Mirna Schnell
Loja 5 • Ranulfo L. de Moraes Júnior
Loja 6 • Priscilla Ugatti Larrubia

Loja 1 • Flávia Messina
Loja 2 • Ércules Jesus dos Santos
Loja 3 • Eduardo Salvador
Loja 4 • Sandra Regina Silva Righi
Loja 5 • Márcia de Paula A. dos Santos
Loja 6 • Paulo Afonso Prado

Loja 1 • Valdineia de Cássina M. Correa
Loja 2 • Gláucia de Cássia Bruneli
Loja 3 • Neusa Maria Siqueira Ramos
Loja 4 • Luiz Carlos Machado
Loja 5 • Rosemeire Marques de Lima
Loja 6 • Fernando Costa Braga

Loja 1 • Alexandre Cachefo
Loja 2 • Ivan Augusto Lima dos Santos
Loja 3 • Sebastião Oliveira Teixeira
Loja 4 • Luiza de Almeida Zampa
Loja 5 • Valdecir Sangaletti
Loja 6 • Cassiano Scarelli

Loja 1 • Carlos Antônio Hucke Nitsh
Loja 2 • Aparecida D. M. Cordeiro
Loja 3 • Adriana R. da Costa Caetano
Loja 4 • César A. Doretti Monteiro
Loja 5 • Zulmira Cândido Ramalho
Loja 6 • Vilma Zachi de F. Mendes

Loja 1 • Lourdes Taboada Bergamo
Loja 2 • Talita Cristina Ferreira
Loja 3 • Fioravante Clini
Loja 4 • Isabel Cristina L. Trinca
Loja 5 • Lucinéia de Souza
Loja 6 • Dalva Sueli L. Pavan

Loja 1 • Valdemir Nogueira
Loja 2 • João Tropardi Sobrinho
Loja 3 • Adécio João Zane
Loja 4 • Abraão Feliberto de Carvalho
Loja 5 • Elaine Aurora C. Silva
Loja 6 • João Carlos Almeida

Loja 1 • Erinéia Bussi Barbi
Loja 2 • Ana Maria de Barros
Loja 3 • Adair Martins de O. Arruda
Loja 4 • Francisco Lezo
Loja 5 • Armando Gomes Pereira
Loja 6 • Simone Bernardi L. de Souza

Loja 1 • Domingos Affonso Ferraz
Loja 2 • José Jair do Amaral
Loja 3 • Elisabete Ap. Barbosa Leite
Loja 4 • Fernando Bressani Filho
Loja 5 • João Francisco Ribeiro
Loja 6 • Adriana Thomaz
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Loja 1 • Silvia Augusta do A. Reis
Loja 2 • Daniel Francallaci
Loja 3 • Nadyr Terezinha S. Picchi
Loja 4 • Olívia Dresch Ferreira
Loja 5 • Roberto Calheiros
Loja 6 • Marli L. Coutinho Mendes

Loja 1 • João Anghinoni Pagotti
Loja 2 • Regina Célia Fidalgo
Loja 3 • Cristiane F. H. Montagnana
Loja 4 • Aparecida de F. dos Santos
Loja 5 • Valter de Oliveira Marques
Loja 6 • Solange Costa Antunes

Loja 1 • Cleide dos Santos
Loja 2 • Luciane de T. B. Messenberg
Loja 3 • Hélio de Barros
Loja 4 • Vicente B. de Figueiredo
Loja 5 • Edson Aparecido Camargo
Loja 6 • Luiz Armando Torezin

Loja 1 • César Mussi Júnior
Loja 2 • Maria Aparecida R. Giollo
Loja 3 • Maria Valéria P. Melin
Loja 4 • Francisco Gago da Silva
Loja 5 • Cecília F. de S. Carvalho
Loja 6 • João Carlos Manoel

Loja 1 • José Antônio Regagnin
Loja 2 • Neusa Ap. Siqueira Bonaldo
Loja 3 • Alessandro Antonio Vieira
Loja 4 • José Carlos Zanquin
Loja 5 • Donizeti A. dos Santos
Loja 6 • José Eugênio da Silva
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Promoções
Ganhadores da promoção “Coopercica &
Avec: refresco em pó Mid/Fit”
■ Vera Lúcia Pereira de Magalhães (loja 1)
■ Simone Ishii (loja 2)
■ Luiz Carlos Ferreira (loja 3)
■ Walter Marques do Nascimento (loja 4)
■ José Júnior Araújo Saboia (loja 5)
■ Denilson Aparecido dos Santos (loja 6)

Contemplados com Chopeiras Art Chopp
■ Ana Cláudia P. Mondragon (loja 1)
■ Célio Alves de Oliveira (loja 2)
■ Luiz Carlos Ferreira (loja 3)
■ Lucas Rodrigues de Godoi (loja 4)
■ Marcelo Leandro de Mattos (loja 5)
■ Luisa Helena Stuchi (loja 6)

Imagens meramente ilustrativas.

* Sorteio de Climatizadores de Ar Electrolux, realizado em 31 de dezembro de 2013.

* Sorteio de Chopeiras Art Chopp, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Ecoplaneta
Lojas Coopercica
recebem lixo eletrônico
Chega de acumular aparelhos eletrônicos obsoletos, como computadores, telefones (comuns e celulares),
impressoras e TVs! As lojas Coopercica estão recebendo essa sucata eletrônica, que não pode ser descartada
no lixo orgânico por ser nociva ao meio ambiente e geralmente possuir metais pesados e elementos de difícil
degradação, como chumbo, mercúrio, lítio, cromo e fósforo, que podem contaminar o solo, a água e até o ar (sua
fumaça é tóxica).
Trata-se de mais uma campanha educativa da Coopercica, desta vez em parceria com a empresa Reciclo
Eletrônicos. Aproveite a oportunidade para descartar corretamente seu lixo eletrônico nas caixas coletoras, instaladas nas lojas. Faça sua parte!
Mais informações, no site www.recicloeletronicos.com.br ou pelo telefone 4581-1602.
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Fazendo a Feira

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.

As frutas da estação
No verão, o corpo precisa de hidratação e,
para repor os nutrientes perdidos, o consumo
de frutas é recomendado porque possuem
vitaminas, minerais e fibras, que garantem
um melhor funcionamento gastrointestinal.
A melancia, por exemplo, além de ser
refrescante, ajuda a desintoxicar o organismo.
Suas sementes são ricas em fibras e têm
componentes diuréticos, ferro, potássio e
carotenóides.
Além de estimular o funcionamento do
intestino, o abacaxi é fonte de vitamina C. Ele
é um ótimo antioxidante natural. Já a laranja
é importante na manutenção do sistema
imunológico. Seu teor de vitamina C é capaz de

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abobora madura
Abobora Moranga
Berinjela
Milho Verde
Pepino

Ameixa
Maça Nacional
Manga
Melancia
Uva Italia
Uva Rubi

suprir a necessidade diária desse nutriente no
organismo.
O melão, por sua vez, tem poucas calorias
e auxilia no trabalho intestinal. Possui
propriedades diuréticas do potássio e levemente
laxantes do magnésio.

Nutrição

Comece o ano com os super alimentos
Ricos em nutrientes e de baixo valor calórico, os super alimentos podem prevenir ou reverter os efeitos da
idade, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, hipertensão e alguns tipos de câncer. Melhoram o sono, dão energia e até ajudam na dieta pois dão a sensação de saciedade. Entretanto, devem
ser ingeridos com moderação. Acompanhe.

Amaranto: este cereal é rico em proteínas e vitaminas C e A. Também possui ação
antioxidante e está relacionado à prevenção de doenças degenerativas. É ainda fonte de
fibras, que auxiliam o bom funcionamento do intestino e confere a sensação de saciedade.

Chia: contém ômega 3, proteínas, fibras e antioxidantes. Também é um aliado no combate aos radicais livres. Além disso, possui ação antiinflamatória e grande capacidade de
absorção de glicose, ideal para a prevenção do diabetes e controle da insulina.

Linhaça: é a semente do linho com alto valor nutritivo devido à qualidade de gordura e
ao teor de fibras. Seus benefícios são os mesmos da semente de chia.

Goji Berry: fruta asiática, rica em aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos

insaturados, antioxidantes e polissacarídeos. Pouco calórica, essa frutinha vermelha
ainda tem alta concentração de vitamina C e das vitaminas B1, B2 e B6. É utilizada como
agente na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamatórias, distúrbios da visão,
do sistema neurológico e imunológico, além de possuir propriedade anticancerígena e
antienvelhecimento.

Óleo de coco: rico em ácido fenólico – substância antioxidante – e em triglicerídeos,
pode auxiliar no emagrecimento devido ao seu efeito termogênico, que aumenta o gasto
energético do organismo, além de causar saciedade. Auxilia na prevenção e tratamento de
doenças cardiovasculares, reduzindo o colesterol, triglicérides e aumentando as taxas de
HDL (colesterol bom).
Quinoa: grão de altíssimo valor nutricional, é uma excelente fonte de proteínas, vitaminas e minerais, além dos ácidos graxos (ômegas 3 e 6). Contém quantidade considerável
de triptofano, um aminoácido precursor de serotonina, neurotransmissor responsável pela
sensação de bem-estar.
Freekeh: é o trigo verde muito consumido na culinária árabe. Ele tem alto teor de proteínas e de fibras alimentares e ainda apresenta baixo índice glicêmico. Possui amido resistente, que estimula a proliferação das bactérias “boas” do sistema digestivo, por isso auxilia na
regulação intestinal, reduzindo o risco de desenvolver doenças do intestino. Também ajuda
no controle da diabetes, previne degeneração muscular e contribui para perda de peso por
dar a sensação de saciedade. Outra vantagem é a sua versatilidade: pode ser consumido
junto com saladas, sopas e até mesmo usado como trigo integral nas receitas.
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Reflexão

Storytelling

Receita da Alegria
Jogue fora todos os números que não forem importantes para sua vida. Esta ação inclui idade, peso e altura.
Que eles preocupem os médicos!
Procure se relacionar com pessoas alegres. Os pessimistas não lhe farão bem.
Tenha um hobby, um passatempo bem prazeroso.
Encha seu espírito de alegria e contagie quem estiver ao seu lado.
Ria sempre, muito e alto. Ria até não poder mais. Inclusive, de você mesmo.

Casal de idosos começa a namorar
62 anos após “amor de verão”
Após 62 anos de separação, casal de americanos voltou a se comunicar por e-mail e reatou o namoro.
A história foi publicada no jornal UT San Diego.
No verão de 1945, Chuck Lewis, então com 17 anos, disse que se apaixou "à primeira vista" por Sandy
Riggins, de 16, em Oceanside Pier, na Califórnia. Tiveram um breve relacionamento, durante o verão
daquele ano, mas perderam contato após Sandy retornar a Los Angeles, onde vivia.
Chuck não tinha carro, mas chegou a visitá-la algumas vezes pegando carona. Depois, se distanciaram.
"Nos separamos sem querer. Isso não podia ter acontecido", contou.
"Ele era um jovem lindo e estava interessado em mim. Foi muito divertido. Mas, quando desistiu de
mim, partiu meu coração", lamentou Sandy, que se casou em Los Angeles e passou a adotar o sobrenome
Gutting.
Ela era aeromoça da United Airlines e casou-se com um dos passageiros dos seus voos. Tiveram quatro
filhas e ficaram juntos por 17 anos, até o marido falecer.
Já Chuck, se mudou para Seattle. Trabalhou na Aeronáutica e, em 1990, quando se aposentou, retornou
a Oceanside, cidade onde conheceu Sandy. Teve duas filhas, em dois casamentos diferentes.
Ele disse que, desde então, pensou muitas vezes no seu “amor de verão”. Para Chuck, “Sandy era uma
garota tão amável. Pensei nela durante muito anos".
O casal guardou - nesses 62 anos de separação - algumas fotos da época, sem qualquer esperança de
se reencontrar.
Até que, em 2007, um amigo de infância de Chuck, que conheceu os dois em 1945, conseguiu o contato
de Sandy por e-mail e lhe informou que ela viajaria a Oceanside, para o aniversário de uma amiga.
Ele confessou que "não pensou duas vezes" e enviou um e-mail, imediatamente. Após retomarem
contato, Chuck foi buscar Sandy no aeroporto, usando um chapéu vermelho, para lembrar seu apelido de
adolescência: Red.
Jantaram juntos e depois Sandy voltou para Los Angeles, porém, passaram a trocar e-mails.
Recentemente, o casal oficializou seu relacionamento, apesar de ainda viverem em cidades diferentes.
Eles se falam diariamente por telefone e se visitam todas as semanas.
Eles não têm planos de casamento. "Está funcionando bem do jeito que está", afirmou Chuck. No entanto,
ele mesmo admite que o relacionamento poderia ter se tornado mais sério já em 1945. “Poderíamos estar
casados até hoje. Entretanto, o destino não quis. O mais importante é que estamos juntos".
A pergunta que não quer calar: “Vocês vão se casar?” Eles respondem: “Por enquanto, não. A nossa
relação está muito boa assim, sem papel passado”.
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Quando as lágrimas chegarem, deixe-as transbordarem. Sofrer faz parte da vida, só não permita que esse
sofrimento seja eterno.
Apague o cinza de sua vida. E procure colorir sua história com as cores que carrega em sua alma.
Agradeça por viver a cada dia como uma nova oportunidade de aprendizagem, de fazer aquilo que ainda não
teve coragem de experimentar.
Do princípio ao fim: prefira novos caminhos a voltar mil vezes no mesmo lugar. Tente ir além
das fronteiras que você mesmo criou e se aprisionou.
Mantenha a curiosidade, a vontade de aprender. Leia aquilo que lhe dá prazer.
Não deixe seu cérebro desocupado. Afinal, uma mente sem uso é a morada
perfeita do diabo. E o nome dele é Alzheimer.
Seu melhor capital é a sua saúde. Cuide dela muito bem.
Não se renda à nostalgia. Saia à rua. Passeie, viaje. Só não vale viajar pelo
passado. Viva o hoje.
Ame quem estiver ao seu lado: sua família, seus amigos, os animais, a
natureza, seja quem for.
Ouça música, que faz bem ao coração.
E, por último, nunca se esqueça: a única pessoa que lhe acompanha a vida
inteira é você. Por isso, se AME!

Para refletir
“A vida não se mede pelo número de vezes que respirou, mas pelos momentos que seu coração
palpitou forte de tanto rir ... de surpresa, de êxtase, de felicidade”.
“Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de
uma simples mancha amarela o próprio sol”.
Pablo Picasso
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Culinária
F IC H A 1 3 8

Frango Grelhado Picante
com Missô

Costelinha Suína com
Tempero Tropical

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

4 sobrecoxas de frango
1 colher (chá) de gengibre ralado
1 colher (chá) de pasta de pimenta com soja
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
1 colher (chá) de Alho Triturado Kenko
1 xícara (chá) de Missô Shiro
1 xícara (chá) de Sake Mirin Kenko
1 colher (sopa) de Óleo de Gergelim Kenko

Modo de preparo
Limpe o frango retirando a pele, os ossos e fibras. Em um
recipiente coloque todos os outros ingredientes e misture.
Em seguida, acrescente o frango a esse tempero e deixe
marinar por 10-15 minutos. Aqueça um grill ou frigideira.
Grelhe o frango em fogo médio até que fiquem cozidos por
dentro e dourado por fora.
Dica: Pode-se servir oniguiris (bolinhos de arroz) para
acompanhar o frango. Coloque uma pequena porção de
Missô Shiro nas mãos e passe em volta dos oniguiris e
grelhe em uma frigideira antiaderente quente. Também
para acompanhar, pegue pimentas verdes americanas
faça vários furos com um palito e acrescente à grelha para
cozinhar.

Bolo de Chia com Amêndoas
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 amêndoas secas
3 ovos
1 pote de iogurte natural desnatado
1 colher (sopa) de óleo de coco
1/2 colher (sopa) de óleo de canola
2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de aveia
2 colheres (sopa) de adoçante em pó para culinária
4 colheres (sopa) de sementes de chia
1 colher (sopa) de fermento químico
2 colheres (sobremesa) de mel

•
•
•
•
•
•

1 maço de cebolinha, cortada ao meio
1 cebola média sem casca, cortada em 8 pedaços
1 cabeça de alho com casca, com os dentes cortados
ao meio
1 pedaço pequeno de gengibre com casca, cortado em
rodelas
1 colher (chá) de pimenta do reino em grãos
1 pitada de sal
2 litros de água
1 1/2 xícara (chá) de cachaça
640g de costelinha de porco cortadas

Molho
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de Sake Mirin Kenko
1 xícara (chá) de Sakura Premium
3 colheres (chá) de Cebola Triturada Kenko
1 colher (café) de Curry em Pó Kenko
1 colher (chá) de gengibre ralado
1/2 xícara (chá) de óleo

Modo de preparo
Em uma panela de pressão coloque a cebolinha, a cebola,
o alho, o gengibre, a pimenta do reino, o sal, a água, a
cachaça e por último as costelinhas. Leve ao fogo, quando
iniciar a pressão cozinhe por mais 40 minutos. Reserve. Em
um recipiente misture os ingredientes do molho e adicione
as costelas cozidas, deixe neste tempero por 5 minutos. Em
uma frigideira antiaderente sem óleo, grelhe as costelas em
fogo baixo, até ficarem douradas.
Dica: Se preferir, após cozidas grelhe as costelas em churrasqueira.
Dica: Pode-se servir oniguiris (bolinhos de arroz) para
acompanhar as costelinhas. Misture em um recipiente, 1/2
medida de Sakura Premium e 1/2 medida de Sake Mirin
Kenko. Pincele os oniguiris com este molho e grelhe em
uma frigideira antiaderente quente.

Modo de preparo
Pique as amêndoas. Reserve. Coloque no liquidificador os
ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola. Bata
bem e reserve. Em uma vasilha, misture as farinhas de trigo, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas picadas, as
sementes de chia e o fermento em pó. Acrescente a esta
mistura o creme do liquidificador e mexa até a massa ficar
homogênea. Pré aqueça o forno. Coloque a massa em uma
forma untada e enfarinhada e leve ao forno por 30 minutos
ou até dourar. Retire do forno e, ainda quente, espalhe o
mel e salpique o restante das amêndoas. Sirva a seguir.

Receitas Sakura (Frango e Costelinha)
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