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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
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo L. Pta.
Fone: 4038-2556

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
Antes de engravidar,
é preciso fazer um check-up
Gravidez não é doença, apenas uma fase que
exige cuidados especiais. Os especialistas
aconselham a mulher, antes de engravidar,
realizar alguns exames, como o clínico,
para detectar a presença de alguma doença
(problemas cardíacos, renais, hepáticos)
que possa prejudicar a gravidez.
Também deve ser feito um exame
ginecológico completo, um ultrassom dos
órgãos genitais e, dependendo da idade, um
ultrassom e/ou mamografia para estudar as
condições das mamas.
É importante fazer exame de urina tipo
1, porque a infecção urinária pode provocar
aborto e óbito fetal. Aconselha-se também
a realizar o exame parasitológico de fezes;
grupo sanguíneo e RH, para verificar a
compatibilidade do sangue, e hemograma
completo. Se for detectada anemia ou qualquer
outra enfermidade associada ao sangue, é
preciso tratar antes de engravidar.

Outro exame importante é o de glicose, pois
o diabetes pode complicar muito a gravidez,
especialmente no último trimestre.
Fazem parte dessa avaliação as reações
sorológicas para sífilis, AIDS, toxoplasmose,
rubeola,
citomegalovírus
(herpes-vírus),
pesquisa de hepatites e, se necessário, o exame
para tuberculose.

A gestação é dividida em trimestre
Do ponto de vista médico, a gestação costuma
ser dividida em três trimestres. O primeiro talvez
seja o que mais apresenta reações indesejáveis.
A gestante fica sonolenta, com a sensibilidade
à flor da pele. Os seios aumentam de volume e
ficam doloridos. Algumas têm enjoo, náuseas e
chegam a vomitar.
O segundo trimestre costuma ser o mais tranquilo. A mulher se sente mais disposta e o mal-estar desaparece. Se não fosse a barriga dar sinais de que
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acolhe um novo membro da família, nem se notaria
diferença no seu jeito de ser.
O terceiro trimestre parece que demora mais a
passar. O volume do útero aumenta muito, o que causa alterações não só na aparência, mas na anatomia
e fisiologia da mulher. Nesse período, as visitas ao
médico têm de ser mais próximas umas das outras
e os cuidados redobrados. O apoio do marido e da
família é fundamental para que a mulher leve a gestação com tranquilidade e confiança.
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Economia
Comércio eletrônico
terá de oferecer
assistência técnica
Quem vender produto quebrado pela
internet, terá de oferecer assistência técnica
ao comprador. E quem prestar informação
errada em transações virtuais, vai ter de
devolver o dinheiro. Isso é o que prevê
o decreto para regulamentar comércio
eletrônico no Brasil, anunciado pelo governo
no dia 15 de março passado.
Os principais objetivos são: forçar a
prestação de informações claras ao comprador,
exigir cumprimento de prazos para entrega e
fixar regras claras de pós-venda, como tempo
de garantia e troca de produto
com defeito. Ou seja: incluir o
comércio virtual nas normas
do Código de Defesa do
Consumidor, com punições
para quem não honrar as
obrigações.
Quem fizer venda pela
internet também ficará

obrigado a oferecer um canal de informação
pelo qual o consumidor pode entrar em contato,
além de informar o prazo para a resposta e a
solução dos problemas.
Segundo pesquisa do Ibope no fim do ano
passado, há 94 milhões de internautas no país,
incluindo adolescentes e crianças.
O comércio virtual deve apresentar um
crescimento nominal de 25% em 2013, atingindo
faturamento de R$ 28 bilhões. Apesar de ser
uma das modalidades que mais cresce no
Brasil, ainda não tem uma legislação exclusiva
para garantir os direitos do consumidor.

67% dos brasileiros comem
chocolate uma vez por semana!
Dez unidades de chocolate por semana. Esta é
a média consumida pelos brasileiros, segundo
pesquisa realizada pelo IBOPE Mídia.
O levantamento apontou que o tablete puro é
apreciado por 82% dos consumidores de chocolate.
Em segundo lugar vêm os bombons, consumidos
por 72%, enquanto as barras recheadas agradam a
58%. De acordo com a pesquisa, 67% dos brasileiros
comem chocolate pelo menos uma vez por semana,
10% mais do que o índice observado em 1999,
primeiro ano do estudo.
Conforme a Associação Brasileira da Indústria
de Chocolates, o Brasil é o terceiro maior produtor

6

de chocolates do mundo,
com 732 mil toneladas
produzidas em 2012. Em
consumo, o País está em
quarto lugar, com 2,2 kg de chocolate
consumidos por pessoa ao ano. Há três anos, essa
média era de 1,6 kg.

Mulheres na frente

O público feminino corresponde a 56% dos
apreciadores da guloseima. Curitiba é a cidade com
mais consumidores (71% da população), seguida por
Brasília, com 70%. Já Fortaleza apresenta o menor
índice entre as capitais: 63%.
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Loja 3

Sorteios
CONFIRA OS ganhadores do

Experimente os
caldos deliciosos
do Coffee Break!

“FESTIVAL DE PRÊMIOS”
Dia 06/04 • Vale-Compras

Dia 13/04 • Vale-Compras

Dia 20/04 • Vale-Compras

Dia 27/04 • Vale-Compras

Dia 06/04 • Kit-Churrasco

Dia 13/04 • Kit-Churrasco

Dia 20/04 • Kit-Churrasco

Dia 27/04 • Kit-Churrasco

Dia 06/04 • Cesta de Frutas

Dia 13/04 • Cesta de Frutas

Dia 20/04 • Cesta de Frutas

Dia 27/04 • Cesta de Frutas

Dia 06/04 • Kit Pres. Utilid.

Dia 13/04 • Kit Pres. Utilid.

Dia 20/04 • Kit Pres. Utilid.

Dia 27/04 • Kit Pres. Utilid.

Aproveite também para experimentar os pasteis
fritos na hora, nos sabores carne, queijo, pizza,
frango com catupiry e bauru.

Loja 1 • Vera Beatriz G. Ladeira
Loja 2 • Antônio Sérgio Bitencourt
Loja 3 • Alzira Pereira dos Santos
Loja 4 • Silvia Patrícia Pereira
Loja 5 • Roseli Paes Moraes
Loja 6 • Fernando Pinheiro

Loja 4

Dia 06/04 • Churrasqueira

Dia 13/04 • Bicicleta

Dia 20/04 • Batedeira Philips

Dia 27/04 • Liquidificador

Dia 06/04 • Vale-Compras

Dia 13/04 • Máq. Fotográfica

Dia 20/04 • Máq. Fotográfica

Dia 27/04 • Vale-Compras

Dia 13/04 • Vale-Compras

Dia 20/04 • Vale-Compras

Dá para notar a mudança de estação. O outono já
derrubou a temperatura. Imagina quando começar
o inverno, em 21 de junho! Aproveite para se
aquecer com os caldos preparados no Coffee
Break, na loja 3 (V. Rio Branco). Os destaques
são os cremes de mandioquinha com espinafre,
palmito, caldo verde, carne com legumes, feijão
e a popular canja. Para acompanhar as sopas,
torradinhas crocantes e queijo ralado, à parte.
Você tem ainda a opção de levar o caldo para
casa.

Café espresso, capuccino e chocolate são
algumas opções de bebidas quentes.
Outra novidade: as famosas bombas de chocolate
da Ivete. Não deixe de provar os apetitosos cupcakes
e também os deliciosos brigadeiros e a tradicional
torta holandesa.
O Coffee Break continua servindo o nutritivo açaí
na tigela e lanches naturais.
Funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h.
Fone: 4522- 0898

Promoção

A promoção de inverno do Coffee Break é que a
cada seis caldos, você ganha o sétimo. Os cupons
são cumulativos.

Na Lotérica São Vicente, você pode pagar contas
A Lotérica São Vicente, instalada na loja 4 (Jd.
São Vicente), além de jogos, realiza vários tipos
de serviços bancários, como pagamento de
contas (boletos da Caixa Econômica Federal –
CEF - até R$ 2.000,00, inclusive vencidos e de
outros bancos até R$ 700,00 podem ser pagos até
o dia do vencimento).
Faz pagamentos de benefícios, como FGTS,
INSS, Bolsa Família, Seguro Desemprego e PIS.
Também realiza saques da CEF e do Banco do Brasil.
Nesta lotérica você pode abrir uma conta da CEF,
cadastrar senha do Cartão Cidadão e até recarregar
o seu celular.
Possui convênio com a CPFL, DAE, NET, entre
outros. Funciona de segunda a sexta, das 8h30 às
18h e no sábado, das 8h30 às 13h.

Confira o calendário das loterias
2a. feira: Lotofácil e Quina
3a. feira: Dupla Sena, Quina e Timemania
4a. feira: Federal, Lotomania, Mega Sena, Quina e
Lotofácil
5a. feira: Quina e Timemania
6a. feira: Quina e Dupla Sena
Sábado: Federal, Lotomania, Mega Sena, Quina e
Timemania

Loja 1 • Glória Maria B. Corrêa
Loja 2 • Elisabete R. F. de Araújo
Loja 3 • Cecília Gomes Leme
Loja 4 • Dirceu Mantovani
Loja 5 • Fábio Martins
Loja 6 • Alex Natal Sobrinho

Loja 1 • José Benedito Martins
Loja 2 • Aparecido R. dos Santos
Loja 3 • Marcos Rosa dos Santos
Loja 4 • Isabel Alves N. Ramalho
Loja 5 • Ana Cláudia Meneguelli
Loja 6 • Jeanete Ap. Vicente

Loja 1 • José Carlos Agabiti
Loja 2 • Justino Alves de Almeida
Loja 3 • Aparecida Cera Leite
Loja 4 • Maria de Lourdes de Oliveira
Loja 5 • Roberto Fernandes
Loja 6 • Cleuza Ap. Pires Leite

Loja 1 • Vilma Precioso Gasparato
Loja 2 • Edina Terezinha B. Buoro
Loja 3 •
Loja 4 • Djanira Magaly Sualdini
Loja 5 • Marilda Gianfrancesco
Loja 6 • Paulo Henrique de Almeida

Loja 1 • Felipe Pereira de Jesus
Loja 2 • Rosa Maria Cavanni Pereira
Loja 3 • Terezinha Silva Rodrigues
Loja 4 • Augusta Fernandes Balieiro
Loja 5 • Micael Caldas da Silva
Loja 6 • Roselene da Cunha Oliveira

Loja 1 • Antônio Carlos da Silva
Loja 2 • Sidnéa Maria de S. Ribeiro
Loja 3 • Reinaldo Aparecido Cardoso
Loja 4 • Amélia Ferreira
Loja 5 • Márcio Cardoso de Moraes
Loja 6 • Jander da Silva

Loja 1 • Sérgio de Oliveira Caldeira
Loja 2 • Sueli Fernandes Affonso
Loja 3 • Mariana G. Fernandes
Loja 4 • Rosemary A. I. Fernandes
Loja 5 • Talita Barbosa da Silva
Loja 6 • Elzira Pieroni Serra

Loja 1 • Adelino Dias Vieira
Loja 2 • Valderez Maria de Almeida
Loja 3 • Pedro Miguel Cipolletta
Loja 4 • Sebastião Fernandes Filho
Loja 5 • Evair Luiz Nunes
Loja 6 • Olímpio Pessoto

Loja 1 • Maria Teresa B. Henrique
Loja 2 • Mauro Salvador Avila
Loja 3 • Giuliana Guerra
Loja 4 • Walter Eleutério Ferreira
Loja 5 • Laércio Machado
Loja 6 • João Luiz Zaniolli

Loja 1 • Nadia Ângela C. Martins
Loja 2 • Djalma José
Loja 3 • Judite Silva Garcia
Loja 4 • Henrique Carrascosa
Loja 5 • Ederson Luiz de Lima
Loja 6 • Sandra Ap. Baraldi Rodrigues

Loja 1 • Caio Metzker
Loja 2 • Rosãngela Polli F. Oliveira
Loja 3 • José Carlos Roncoleta
Loja 4 • Eliana da Silva
Loja 5 • Vilson Agiani
Loja 6 • Maria Ap. Jesus A.Vieira

Loja 1 • Rosana Zacharias Becatti
Loja 2 • Hamilton Humberto Ramos
Loja 3 • Cecília Tiioco Miyata
Loja 4 • Wanderson Clayton Bortolotto
Loja 5 • José Rubens Leandro
Loja 6 • Marcelo Teixeira Paschoa

Loja 1 • Marilda da Silva Marietti
Loja 2 • Edgard Simões Martins
Loja 3 • Luciana B. de B. Gomes
Loja 4 • Cristiane A. B. Martins
Loja 5 • Aparecido F. Chagas
Loja 6 • José Ronaldo dos A. Rocha

Loja 1 • Jussélia Rufina Ferreira
Loja 2 • Benedito Aparecido Rossi
Loja 3 • Maria José R. Donatti
Loja 4 • José de P. Aguiar de Souza
Loja 5 • Érica Bianca Satyro da Silva
Loja 6 • Carlos Roberto Luca

Loja 1 • Linda Mizufo K. Watanabe
Loja 2 • Joaquim A. C. C. Neves
Loja 3 • Alaor Leite
Loja 4 • Reginaldo Casarin Alberto
Loja 5 • Maria Vicente Ferreira
Loja 6 • Osvaldo Franco

Loja 1 • Fabiane Rivelli
Loja 2 • Carlos A. Velloso Frainha
Loja 3 • José Antônio Bucci
Loja 4 • Roberto Franchi
Loja 5 • Adriana A. M. de Deus
Loja 6 • Ambrósio Galvão

Loja 1 • Maria Angela de C. Prado
Loja 2 • Debora Cristina G. Cecchini
Loja 3 • Vanilda Antônia B. Faria
Loja 4 • Mônica Cristina Teixeira Ruy
Loja 5 • Juarez José da Silva
Loja 6 • Mario Tresmondi

Loja 1 • Leandro Barbati
Loja 2 • Iracema Leite Gonçalves
Loja 3 • Renato Costa
Loja 4 • Adalgisio Grigório Silva
Loja 5 • José Cláudio Rosário
Loja 6 • Mauro Júlio Messias

Loja 1 • Ivany Olímpia B. Mantovani
Loja 2 • Fernando Antonio Tonelli
Loja 3 • José Roberto Rodrigues
Loja 4 • Antônio Donizete Candido
Loja 5 • Gilberto Marcondes Leal
Loja 6 • Adélcio Batista da Silva

Loja 1 • Marcelo Spahn Torres
Loja 2 • José Wanderley Tumulo
Loja 3 • João da Silva
Loja 4 • Márcia Cristina N. Ciampaglia
Loja 5 • Gilson Roberto Pereira
Loja 6 • Ary Tininis

Loja 1 • Silvana M. de Rezende
Loja 2 • Neusa Aparecido Camilo
Loja 3 • Antônio Sebastião de Lima
Loja 4 • Edinéia Pittori
Loja 5 • Karen Santos Oliveira
Loja 6 • Edison Prado de Andrade

Loja 1 • Lúcia de Fátima R. de Surdi
Loja 2 • Manoel R. Dias Filho
Loja 3 • Joaquim Ferreira Santana
Loja 4 • Márcia Regina G. Domingo
Loja 5 • Rosangela M. T. Freitas
Loja 6 • Heber Cunha

Loja 1 • Lídia Maria Piccin Marchiori
Loja 2 • Rafael Porcari
Loja 3 • Marilise Souza Ragassi
Loja 4 • Sueli de Fátima A. Momesso
Loja 5 • João Batista Diago
Loja 6 • Ronaldo da Silva

Loja 1 • Antônio Carlos do A. Almeida
Loja 2 • Aurea Angela P. Rampim
Loja 3 • Jony de Andrade Sobrinho
Loja 4 • João Carlos Marcelo
Loja 5 • Viviane K. de Oliveira Bueno
Loja 6 • Givaldo N. M. da Silva

Loja 1 • Regiane Pereira Pedro
Loja 2 • Marcos A. Gomes Amorim
Loja 3 • Wilson Rigo
Loja 4 • Eliana de Lucca
Loja 5 • Orlando Arantes
Loja 6 • Kátia Cervantes

* A lotérica comercializa Tele Senas, instantâneas,
bilhetes da Loteria Federal e do Bolão Oficial da
Caixa.

Fotos meramente ilustrativas

8

COOPERCICA

COOPERCICA

9

Datas

Mãe, te amo
pra sempre!

M

S

Tem a capacidade de ouvir em silêncio
Adivinhar sentimentos e pensamentos
Encontrar
a
palavra
certa
nos
momentos incertos.

Amor que nada espera em troca
Afeto desmedido e incontido
Mãe é um ser infinito.

ãe, amor sincero
Que nada espera em troca
E é capaz de dar a própria
vida para salvar seus filhos.

Fortalecer seus filhos quando tudo
parecer ruir
Sabedoria divina que protege e ampara.

“Os fil
hos são
para as
as âncor
mães
as de su
a vida”,
Sófocles

ãe são
de uma m
s
o
ç
a
r
b
filhos
“Os
ura e os
n
r
te
e
d
,
feitos
ente neles”
rofundam
p
m
e
m
r
o
d

ua existência já é um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir
Amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional.

Obrigado é pouco, presente não é tudo.
Reconhecimento, este, sim, é pra valer.
Mãe, te amo pra sempre!

“O amor de mãe por seu
filho é diferente de qualquer
outra coisa no mundo. Ele não
obedece lei ou piedade”,

Agatha Christie.

todos
r em
a
t
s
e
ãe”,
de
uam
ão po
o
n
i
r
s
c
u
“De
or isso
res, p o.
a
g
u
l
cid
os
sconhe
e

autor d

ue
de até o q
compreen
e
ã
m
A
“

,
ão dizem”
os filhos n
do.
nheci

autor desco

Victor Hugo

* Homenagem da Coopercica às Mães.
10

COOPERCICA

Comportamento
Maternidade exige preparação
e equilíbrio emocional
Para os casais que decidem ter filhos, além das questões práticas, como
fazer o enxoval, cuidar do quartinho do bebê e realizar exames de pré-natal,
é necessário preparar-se para uma nova fase: o equilíbrio emocional da
família. A psicopedagoga argentina Laura Gutman, enfatizou em seu livro
“A maternidade e o encontro com a própria sombra“ a importância desse
equilíbrio e da chegada de um filho como um momento de descoberta
da própria mãe. A autora defendeu que, durante os primeiros dois anos
de vida, os bebês refletem as emoções e os sentimentos inconscientes
das mães. Por isso, é um período de autoconhecimento materno. E
concluiu: “O filho é o reflexo da sombra da mãe”.
Para esta escritora, o apoio paterno refere-se à proteção e ao cuidado
que ele deve dar à mãe para que ela possa desempenhar seu papel. A
mãe vai precisar do apoio, do carinho e do acompanhamento do pai para
a realização de determinadas tarefas.
A amamentação é uma tarefa exclusiva da mãe e muito importante, mas
não precisa ser uma atividade solitária. O pai pode participar, pegando o bebê
no berço e levando-o para a mãe.
A sugestão de muitos psicólogos é que o casal não deixe as dificuldades ou
o grande número de tarefas tomarem conta de todo o seu tempo. O surgimento
da família é algo especial, que deve ser cultivado e celebrado todos os dias.

Brasileiras adiam ter filhos
A chegada dos filhos é uma alegria para toda a família,
mas também um momento de grandes mudanças
que envolvem a rotina familiar, a relação do casal e
até mesmo interfere no desempenho profissional.
Hoje ter filhos deixou de ser uma obrigação
familiar e passou a ser uma escolha de vida.
Muitos casais, inclusive, optam por não ter filhos
ou adiam a chegada dos pequenos por causa da
situação econômica ou da carreira.
As estatísticas mostram que as brasileiras estão esperando mais tempo para ter o primeiro filho e os principais motivos
para essa mudança são os aspectos sociais e econômicos. A
prioridade das mulheres atualmente é com os estudos e com a
carreira profissional. A gravidez tem sido adiada.
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Fazendo a Feira

MAIO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Chás aquecem e fazem bem à saúde!

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.

Está aberta a temporada dos chás! As temperaturas começaram a cair e nada melhor que um
chazinho para nos aquecer e fazer bem à nossa
saúde.

Espinafre

Camomila: nativa da Europa e Ásia, é uma das
ervas mais conhecidas. Antiinflamatória, calmante e
digestiva: algumas de suas propriedades medicinais.
Ajuda também a combater a insônia.

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Alface
Escarola
Espinafre
Pinhão
Rúcula

Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Mexerica Poncã

O espinafre é considerado um dos alimentos
mais nutritivos. As suas folhas possuem flavonoides, que têm propriedades antioxidantes e antiinflamatórias, além de apresentarem
um micronutriente conhecido como folato ou
vitamina B9, essencial para o bom funcionamento do organismo. Apresenta outros nutrientes importantes, como vitaminas A, K e
C, potássio e ferro.

O espinafre também é rico em Omega-3 (ácido graxo que ajuda a diminuir riscos de doenças
cardiovasculares) e em luteína (substância que
reduz as chances de degeneração macular, doença dos olhos relacionada ao envelhecimento).
O espinafre está no segundo degrau da pirâmide alimentar, onde ficam os grupos dos legumes e verduras e das frutas.Devem ser consumidas, diariamente, três porções de legumes e
verduras e três porções de frutas. 100 g de espinafre cru apresenta apenas 22 calorias.
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Nutrição

Dicas
O espinafre deve ser mantido sempre em
geladeira. É possível, ainda, congelá-lo: lave e
seque bem as folhas e embale em saco plástico
retirando o ar. Pode ser mantido no freezer por
30 dias.
Pode ser consumido cru (salada). Se
preferir cozido, mantenha-o por pouco
tempo no fogo (até que as folhas
murchem) ou prepare no vapor,
que ajuda a preservar suas
propriedades nutricionais e o seu
sabor. O espinafre fica gostoso
em omeletes, suflês e quiches.
Pode ser levado ao forno com
molho branco e gratinado com
queijo.
Curiosidades
Quando
criança,
o
cartunista Elzie Segar,
ouviu de um marinheiro
que, se quisesse ficar muito
forte, deveria comer espinafre.
Esta frase serviu mais tarde de
inspiração para que ele criasse
o famoso personagem Popeye.

COOPERCICA

Capim-limão: conhecido também por capim santo ou capim cidreira, é cultivado nas regiões tropicais
como a América do Sul. Tem efeito analgésico, antidepressivo, calmante e diurético. Uma xícara desse chá, 3 vezes ao dia, combate gazes, indigestão
e cólicas.
Erva-doce: cultivada desde a Roma antiga, para
fins culinários e medicinais. É originária do Mediterrâneo. É bastante consumida após as refeições, pois
ajuda na digestão. Estimula a circulação, combate as
cólicas e os gases. Também funciona como diurético.
Jasmim: nativo da Ásia, é considerado um tônico
espiritual para fortalecer o amor e a paixão. Também
alivia o estresse e a depressão. E ajuda na digestão.
Deve ser tomado de 2 a 3 vezes por dia.

Melissa: originária da
Europa, é relaxante e revigorante, e muito usada no
tratamento de ansiedade,
depressão e indigestão.
Também ajuda a amenizar a náusea.
Sálvia: nativa do
Mediterrâneo,
auxilia
no tratamento da menopausa (particularmente,
combate as ondas de calor).
Está associada à longevidade e
também é usada para tratar diarreias.
Sene: no Egito, onde surgiu, os médicos prescreviam esta erva como laxante. Até hoje, suas folhas são empregadas na produção de laxante. Para
amenizar as cólicas intestinais, adicione uma pitada
de gengibre em pó ou 1 colher (sopa) de sementes
de erva-doce. Sirva ½ xícara do chá para crianças
maiores de 10 anos.
Tomilho: surgiu nas áreas secas do Sul da Europa. É usado como expectorante e também é indicado
no tratamento de gripes e infecções pulmonares.

Diferenças entre o
açúcar mascavo e o cristal
O tipo mascavo nada mais é do que o açúcar bruto. Quase sem aditivos, ele
não é submetido ao branqueamento e ao refinamento. Por isso, conserva
bons teores de sais minerais. Já o cristal, fica no meio-termo dos processos
industriais, o que o torna menos nutritivo.
Uma colher de chá do açúcar mascavo, fornece 15 calorias; já a mesma quantidade
do cristal contém 19,25 cal.
O mascavo é riquíssimo em cálcio, mineral que, além de prevenir a osteoporose,
participa da coagulação sanguínea. Ele tem cerca de 3,40 mg de cálcio, contra 0,07 mg do
açúcar cristal.
Quem faz atividade física precisa de muito potássio no organismo. E o açúcar mascavo é fonte
riquíssima dessa substância. Ele contém 13,76 mg e o cristal tem só 0,17 mg.
O tipo mascavo tem também magnésio, importantíssimo para o funcionamento do sistema imunológico. O tipo
cristal não contém magnésio.
Os dois tipos de açúcar contêm selênio, mineral que barra a ação dos danosos radicais livres.
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Reflexão

Ecoplaneta

2013: Ano Internacional da
Cooperação pela Água
A ONU declarou 2013 como o Ano Internacional de Cooperação pela Água, para incentivar as
pessoas a colaborarem no acesso e na conservação desse recurso natural.
O desperdício e a poluição de rios, lagos e aquíferos (formações geológicas que podem armazenar
água subterrânea) fazem com que ela se torne cada vez mais escassa e cara.
Apenas 0,5% da água doce está disponível na superfície, na forma líquida, em rios e lagos que não
são distribuídos igualmente no planeta. O Brasil concentra 70% da sua água doce na bacia Amazônica, que é compartilhada com seis países.
A agricultura é responsável por 70% do consumo hídrico. Frutas e verduras são os alimentos mais
ricos em água (de 80% a 90%).
Preservar florestas é proteger a água: elas interferem no clima de uma região, favorecendo as chuvas, alimentam a nascente dos rios, e protegem os mananciais da erosão e do assoreamento.
A cada dia, os brasileiros produzem 8,4 bilhões de litros de esgoto, mas nem a metade recebe tratamento e é despejada diretamente no meio ambiente, causando doenças. A ONU quer estender os
serviços de saneamento dos atuais 63% para 75% da população mundial até 2015.
A cada segundo, 100 mil litros de água movem as engrenagens da indústria brasileira. Hoje, os
maiores investimentos das companhias estão direcionados para a utilização de água de esgoto tratada, a chamada água de reuso.
Fonte: www.planetasustentavel.com.br

Gal Costa e Lobão:
atrações da Virada Cultural em Jundiaí
A Virada Cultural trará para Jundiaí, nos dias 25 e 26 de maio, dois astros da MPB, Gal Costa e
Lobão. A cidade também terá uma atração internacional, Shirley King, herdeira do Rei do Blues,
B.B. King. Os shows acontecem no Parque da Uva.
Lobão deve entrar em cena na madrugada de domingo (0h30).
Já Gal Costa apresentará seu show “Recanto” às 18h30, neste
mesmo dia (26). Confira a programação completa.

Era uma vez, um Rei muito triste que tinha um pajem feliz. Um dia, o Rei mandou chamá-lo e perguntou ao seu vassalo:
- Qual é o segredo da sua alegria?
- Não existe nenhum segredo, Majestade.
- E por que está sempre contente e de bem com a vida?
- Majestade, eu não tenho razões para estar triste. Gosto do meu trabalho, tenho uma família que adoro; estamos alimentados
e não passamos necessidades. Como eu não estaria feliz?
As explicações do seu súdito não satisfizeram o Rei. Continuou sem entender como ele poderia ser feliz vivendo em uma
casa que não era sua, usando roupas usadas e se alimentando das sobras do Palácio. Quando se acalmou, mandou chamar o
mais sábio de seus conselheiros.
- Sábio, por que ele é feliz?
- Ah, Majestade! Ele está fora do Círculo, por isso não é infeliz.
- Vejamos se entendi: estar no Círculo sempre nos faz infelizes?
- Exato.
- Afinal, o que é isso?
- É o Círculo dos 99...
- Realmente não entendo nada do que você me diz.
- A única maneira para que Vossa Alteza entenda é estimular a entrada do pajem no Círculo.
- Então teremos que enganá-lo?
- Não será necessário. Se lhe dermos a oportunidade, ele entrará por si mesmo.
- O senhor está disposto a perder um excelente pajem para compreender a estrutura do Círculo?
- Sim.
Em seguida, o conselheiro explicou o plano ao Rei, que concordou em colocá-lo em prática.
O conselheiro sábio jogou na entrada da casa do pajem uma bolsa com 99 moedas de ouro e ficou observando o
comportamento do vassalo. Ao abrir a sacola, o pajem leu um papel que dizia: “Este tesouro é seu. É o prêmio por ser um bom
homem. Aproveite e não conte a ninguém como encontrou esta bolsa".
O pajem estremeceu dos pés à cabeça ao ver as moedas. Ele, que nunca havia tocado em uma delas, de repente tinha
um verdadeiro tesouro em suas mãos. A primeira atitude foi empilhá-las para contar o montante que recebeu. De repente, se
entristeceu porque descobriu que tinha recebido 99 moedas. “Não pode ser, me roubaram”, gritou.
Procurou por todos os cantos da casa, várias vezes, e não encontrou a centésima moeda. Isso o deixou muito deprimido.
O pajem escondeu as moedas e pegou papel e lápis para calcular quanto tempo teria que economizar para ter a moeda de
número 100.
Estava disposto a trabalhar duro até conseguir. “Depois, quem sabe, não precisaria mais trabalhar... com 100 moedas
de ouro ninguém precisa trabalhar”, pensou em voz alta. Se trabalhasse e economizasse em 11 ou 12 anos conseguiria o
necessário para comprar a última moeda. “12 anos é tempo demais. Mesmo assim, é isso o que terei que fazer”, concluiu,
entristecido.
No dia seguinte e nos dias que se sucederam, o pajem mudou completamente o seu comportamento. Numa manhã, entrou
nos aposentos reais com passos fortes, batendo as portas, bufando, com todo o mal humor típico dos últimos tempos.
- O que está acontecendo, pajem? - perguntou o Rei.
- Nada.
- Antigamente, você ria e cantava o tempo todo.
- Eu não faço bem o meu trabalho? O que Vossa Alteza esperava? Que além de pajem, sou obrigado a estar sempre alegre
só por um capricho de Vossa Majestade?
Não se passou muito tempo e o Rei despediu o seu pajem. Estava convicto de que o pajem tinha entrado para o círculo dos
99 e não era nada agradável para um Rei triste ter um pajem mal humorado o tempo todo.

Para refletir

Sábado (25/05)

19h00 – DJ Formiga
21h30 – Shirley King
23h00 – Grupo de Rock Chipanzé
00h30 – Lobão

Domingo (26/05)

17h00 – Flávia Bittencourt
18h30 – Gal Costa
* Programação sujeita a mudanças sem aviso prévio!
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O círculo dos 99
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A sociedade foi educada para pensar da seguinte maneira: sempre falta algo para estar completo e somente na plenitude
posso gozar do que tenho. Portanto, me ensinaram que a felicidade só é alcançada por inteiro. Como sempre falta alguma coisa,
a ideia volta ao início e nunca se pode desfrutar plenamente a vida.
Entretanto, o que aconteceria se percebêssemos que nossas 99 moedas são os nossos 100%? E se enxergássemos a vida
de uma outra maneira? Nada nos faz falta. Ninguém tomou aquilo que é nosso e ninguém é mais ou menos feliz por ter 100
ou 99 moedas. Afinal, tudo isso é uma verdadeira armadilha para a gente ficar cansado, mal humorado, desanimado e infeliz!
A vida poderia ser diferente se pudéssemos desfrutar de nosso tesouro tal como é!
Se este é o seu problema, a solução está em valorizar o que você tem ao seu redor, ao invés de ficar se lamentando por
aquilo que não tem ou que poderia ter...
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Culinária
F IC H A 1 3 0

Suflê de Espinafre
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 e 1/2 xícara (chá) de espinafre picado
3 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola bem picada
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
sal e noz-moscada a gosto
1 xícara (chá) de leite morno
4 gemas
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
4 claras em neve
manteiga e farinha para untar

Modo de preparo
Em uma frigideira refogue a cebola em uma colher de
manteiga. Adicione o espinafre bem picado, refogue e deixe
o líquido da verdura evaporar. Misture bem e reserve. Numa
panela, aqueça a manteiga restante, acrescente a farinha
e mexa por 3 minutos. Coloque o sal, o leite e continue
misturando até obter um creme liso e espesso. Retire a
panela do fogo e deixe amornar. Acrescente as gemas
e misture bem. Adicione o queijo, o espinafre e a nozmoscada. Bata as claras em neve e misture delicadamente
ao creme de espinafre. Unte um refratário, polvilhe com a
farinha e coloque a massa. Leve ao forno médio por cerca
de 30 minutos ou até a massa firmar. Sirva assim que retirar
o suflê do forno.

Creme de Maracujá com
Chocolate e Biscoito
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1/2 pacote de Biscoito Recheado Chocolate Zabet
1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado
1 xícara (chá) de creme de leite fresco
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de amido de milho
3 gemas
50g de chocolate branco, picado

Modo de preparo
Comece preparando o creme de maracujá. Dissolva o amido de milho em 1 xícara (chá) de água. Numa panela pequena, acrescente o amido de milho dissolvido, o suco de
maracujá, o creme de leite, as gemas, o açúcar e leve ao
fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Deixe esfriar e
reserve. Pique grosseiramente o biscoito recheado. Misture um pouco do biscoito recheado com chocolate branco e
reserve para decorar as taças. Monte as taças da seguinte forma: biscoito picado, creme de maracujá, decore com
biscoito recheado misturado com chocolate branco e leve à
geladeira por 2 horas antes de servir.

Batata Rosti
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

500g de batata
sal e pimenta-do-reino a gosto
200g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
100g de queijo cremoso, requeijão
50g de queijo parmesão ralado
100ml de azeite
caldo de galinha em pó

um utensílio escorra o azeite em um recipiente e reserve.
Vire a batata e volte ao fogo por mais 7 minutos. Regue novamente as beiradas da batata com o azeite. Quando ficar
dourada, está pronto. Transfira a batata Rosti para um prato
e sirva com salada verde.

Modo de preparo
Numa panela com água cozinhe as batatas com a casca
por 15 minutos ou até ficar al dente. Retire as batatas da
água, espere esfriar e coloque-as com casca na geladeira,
por no mínimo 3 a 4 horas. Retire as batatas cozidas da
geladeira e descasque-as. Depois, sobre uma assadeira e
com o auxílio de um ralador de legumes, rale as batatas no
ralo grosso, mantendo sempre o mesmo sentido. Tempere
as batatas raladas com sal, pimenta e o tempero em pó a
gosto. Numa frigideira antiaderente pequena, número 18,
coloque metade das batatas raladas preenchendo o fundo da frigideira, sem apertar. Por cima e no centro coloque
a carne seca já preparada, depois o queijo cremoso e o
queijo parmesão ralado. Cubra este recheio com a outra
metade das batatas. Regue toda a beirada da batata com
bastante azeite, para que fique bem crocante. Leve a frigideira ao fogo médio por 10 minutos aproximadamente ou
até dourar o fundo e as laterais. Depois, com a ajuda de

Foto ilustrativa
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