Confira o feriadão de Carnaval

Índice

O Carnaval, a maior festa brasileira, está chegando.
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Lojas Coopercica
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 Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
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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 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5: 2ª a sexta: 8h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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As doenças mais comuns do verão
■ Brotoejas

Essas pequenas bolhas vermelhas surgem nas regiões de dobras da pele e no pescoço. São mais comuns
em crianças, mas também podem aparecer em adultos por causa do excesso de calor e transpiração. A pasta
d´água é uma alternativa para diminuir a irritação e a coceira. Também é conveniente usar roupas leves, evitar o
sol, ambientes e banhos muito quentes.

■ Conjuntivite

É a inflamação da conjuntiva, pele transparente que recobre os olhos. Os olhos ficam vermelhos, lacrimejantes
e é produzida uma secreção amarelada. O incômodo é grande e a transmissão fácil. Por isso, evite usar toalhas
ou roupas das pessoas contaminadas e não frequente praias impróprias para banho ou piscinas sem cloro. O
tratamento é feito com colírio específico, que deve ser receitado por profissional da saúde.

■ Frieira ou pé de atleta

Uma das infecções mais comuns causada por fungos. Aparecem bolhas ou rachaduras normalmente entre
os dedos dos pés, mas também podem ocorrer na virilha. Causa vermelhidão na pele, descamação, pequenas
fissuras, coceira e inchaço. O risco de contágio é alto. É preciso evitar andar descalço em banheiros e vestiários.
Use sandálias abertas e enxugue bem os dedos do pé.

■ Onicomicose

Infecção por fungos que atinge as unhas. Pode ser contraída no contato com o solo; através de pessoas infectadas, alicates ou tesouras contaminadas. Normalmente, as unhas dos pés são mais afetadas porque o fungo
encontra um ambiente úmido e quente dentro dos calçados. Alguns sintomas: a unha descolar da pele, aparição
de manchas e aumento da espessura da unha.

■ Insolação

Acontece quando o indivíduo fica muito tempo exposto ao sol sem proteção. A sensação é de falta de ar, dor
de cabeça, náuseas, tontura e febre. A pele fica quente, avermelhada e seca e é comum surgirem bolhas. Evite se
expor nos horários de sol mais intenso. Sempre use chapéu ou boné, óculos de sol e filtro solar.

■ Desidratação

É a perda de líquido e sais minerais do organismo. A pessoa desidratada sente sede, os olhos ficam ressecados e fica muito tempo sem urinar. Outros sintomas: fraqueza, tontura, dor de cabeça e cansaço. O melhor
remédio é o soro caseiro ou o industrializado. Para prevenir é aconselhável beber muito líquido, usar roupas leves
e optar por locais frescos e arejados.
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Verão

Verão

Viaje bem com as crianças!
As férias estão terminando, mas em fevereiro tem Carnaval! É
possível viajar com bebês e crianças sem se estressar. Em primeiro
lugar, você precisa levar a bagagem certa para cada faixa etária.

Bebês

O que acontece quando você caminha
Todos andam, mas caminhar é diferente.
Aproveite o verão para começar a se exercitar.
Segundo os especialistas, caminhar é
um dos exercícios mais completos e
indicados para adultos, especialmente
idosos e portadores de doenças cardíacas
e metabólicas, como diabetes, osteoporose,
obesidade e colesterol. Porém, antes de
iniciar qualquer atividade física o médico
precisa ser consultado.
A caminhada, quando
realizada pelo menos três
vezes por semana, traz
benefícios. Exercite-se da
seguinte maneira: na primeira e
segunda semana, caminhe durante
30 minutos (3 vezes); na terceira
semana, 40 minutos (3 vezes) e a partir
da quarta semana, 45 a 60 minutos (de 3
a 4 vezes).
Acompanhe passo a passo as
reações do organismo durante a
caminhada.

1 • Após 30 minutos, o corpo queima oxigênio e os estoques de gordura passam a ser
quebrados para fornecer energia, o que ajuda
a emagrecer.
2 • Uma maior quantidade de sangue é enviada aos músculos das pernas. Eles ficam bem
nutridos e mais torneados.
3 • Caminhadas regulares fazem os vasos
relaxarem e o sangue circular mais fácil. Aí, a
pressão fica sob controle.
4 • O exercício acelera a frequência cardíaca
para abastecer os músculos de sangue. Com o
tempo, esse estímulo fortalece o coração.
5 • Melhora o movimento peristáltico dos intestinos, eliminando naturalmente a prisão de
ventre.
6 • Combate o estresse porque reduz o nível
de adrenalina no sangue.
7• Melhora a respiração, oxigenando todas
as células do corpo.
8 • Ajuda a prevenir e tratar a osteoporose, pois ativa a capacidade de regeneração da
massa óssea, além de combater a artrose, a artrite e as dores na coluna.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

...

...
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• Leite em pó: é melhor se precaver e levar a quantidade necessária de
leite que será consumida durante a viagem.
• Papinhas prontas: leve algumas para situações de emergência, como
no caso de um ataque de fome no meio da estrada ou na praia.
• Fraldas descartáveis: leve a quantidade necessária para garantir as
trocas no trajeto e usar durante a noite. Esses são os períodos em que a
criança fica mais tempo com a mesma fralda. Portanto, é melhor contar com a
marca de sua confiança para evitar assaduras e vazamentos. Durante o dia,
recorra à marca que encontrar no comércio local.
• Carrinho de bebê: não saia sem. Ele não serve apenas para aliviá-la da
tarefa de carregar o bebê por toda parte, mas representa um conforto para o
pequeno, que ali poderá tirar quantas sonecas quiser quando se cansar dos
passeios.

Crianças

• Malinha enxuta: a bagagem das crianças maiores diminui muito em
relação aos bebês. A quantidade de shorts e camisetas depende de quanto
tempo vai durar o passeio. Uma jaqueta para dias mais frios e uma capa de
chuva não devem ser esquecidas. Na praia, vale a pena reforçar as mudas
de roupa, mas não precisa exagerar.
• Diversão: deixe que a criança leve seu brinquedo, livro ou eletrônico
favorito. Evite brinquedos barulhentos para não incomodar vizinhos de quarto.
• Compras no caminho: se for viajar de carro, use este truque para tornar
a viagem mais agradável. Primeira parada: comprar revistinhas de colorir,
álbuns de figurinhas ou gibis. Distração garantida. Segunda parada: comer
pão de queijo. Terceira parada: almoçar. Dividindo assim o trajeto, a criança
ficará menos ansiosa para chegar no destino.

Dicas para bebês e crianças
■ Farmacinha: leve termômetro, curativos tipo Band-Aid, gaze, esparadrapo,
antitérmicos e analgésicos, protetor solar, repelente de insetos e medicamentos
recomendados pelo pediatra.
■ Dor de ouvido no avião: durante o pouso e a decolagem é comum que
a pressão cause incômodo aos ouvidos. Para os bebês que ainda mamam,
o ideal é dar o peito ou a mamadeira. Também vale oferecer a chupeta. O
movimento de sucção protege o ouvido dos efeitos da pressão. Já as crianças
maiores podem combater o desconforto com gomas de mascar ou brincando de
abrir e fechar a boca. As dicas valem também para quem desce a serra de carro.

COOPERCICA
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Finanças
Coopercica realiza coleta
de material reciclável
A reciclagem de materiais é uma das principais formas
para solucionar o problema do acúmulo de lixo.
A Coopercica instalou coletores para descarte de lixo
reciclável nas cinco lojas. Atitudes simples, como a reciclagem,
ajudam o planeta.

Faça a sua parte
Todas as lojas Coopercica têm coletores para reciclagem de vidros, plásticos, papéis e metais,
além de receberem óleo de cozinha e pilhas.
Para amenizar o problema do lixo, diminua a sua quantidade através da reciclagem. Acompanhe
abaixo algumas dicas de como ajudar a o planeta, dando um destino correto ao seu lixo doméstico.

Equilibre as contas
para ter um bom ano!
Faturas do cartão de crédito, mensalidades
escolares, material didático, crediários, IPVA,
IPTU... O que não faltam são boletos que vencem neste início de ano e que tiram o sono de
muitos brasileiros, principalmente daqueles
que não são muito organizados com as finanças. É preciso equilibrar as contas, para não
passar o ano todo no vermelho. Confira as dicas abaixo.
■ Quem não sabe quanto gasta, gasta mais do
que pode. Para manter o controle das despesas,
crie uma planilha e registre os principais itens de
despesas e receitas.
■ Se já tiver dívidas neste início de ano, a prioridade deve ser eliminá-las. Afinal, você prefere entregar uma parte de seu salário para credores ou
gastar com lazer, família, com coisas que realmente lhe dão prazer? Portanto, evite dívidas. Opte por

pagar à vista e em breve verá bons resultados.
■ Organize o orçamento doméstico. Estabeleça
e respeite limites. Não há mágica. Precisa melhorar a renda ou cortar gastos. Às vezes, os dois.
■ Valorize seu dinheiro. Pesquise preços. Peça
descontos. Busque marcas e fornecedores alternativos. Exija comprovante fiscal. Guarde termos de
garantia.
■ Aproveite as promoções. Mas não deixe que
as promoções se aproveitem de você. Compre o
que precisa quando estiver barato. Não compre o
que não precisa, mesmo se estiver barato.
■ Estabeleça metas e objetivos que valem a
pena e justifiquem sacrifícios que talvez sejam necessários.
■ Pense em qualidade de vida. Em muitos casos, precisa estar associada a libertar-se dos problemas financeiros. É mais fácil do que parece.
Mas tem que começar um dia. Que seja hoje!

A receita dos milionários
Se depois de tudo isso alguém lhe chamar de pão-duro, não se
intimide. Responda que está seguindo a receita dos milionários. No livro
“O Milionário Mora ao Lado”, Thomas Stanley e William Danko apresentam
resultados surpreendentes de um estudo sobre os hábitos de quem já reuniu
um patrimônio superior a US$ 1 milhão: metade dessas pessoas nunca
desembolsou mais de US$ 140 por um par de sapatos; mais de US$ 235 por
um relógio ou mais de US$ 399 por um terno. Se elas não esbanjam, por que
faríamos o contrário?
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■ Alimentos: é preciso prestar atenção ao prazo de validade, pois um produto que não pode ser
consumido gera dois resíduos: sua embalagem e o alimento em si.
■ Embalagens: separe o lixo orgânico (úmido) do lixo seco (vidros, papéis, plásticos, PET, alumínio
e metais), para destiná-los aos pontos de coleta que enviam o material para reciclagem.
■ Óleo de cozinha: prejudica o meio ambiente. Se for jogado no ralo da pia, acaba contaminando
rios e mares. A melhor solução é colocá-lo numa garrafa PET bem vedada e encaminhar para uma
das lojas da Coopercica.
■ Pilhas e baterias: contêm componentes tóxicos como chumbo e mercúrio. Por isso, o ideal é
descartá-las em postos de coletas, como nas lojas Coopercica.
■ Lâmpadas: não devem se descartadas junto com o lixo doméstico, pois apresentam substâncias
tóxicas e quando quebradas liberam o mercúrio na atmosfera, o que pode causar problemas à saúde.
Devem ser devolvidas às lojas ou aos distribuidores.

Como descartar os eletroeletrônicos
Computadores guardam metais pesados tóxicos. Geladeiras antigas têm gás CFC,
nocivo à camada de ozônio e a radiação emitida pelos microondas, mesmo os quebrados,
pode causar queimaduras sérias. Portanto, aparelhos elétricos e eletrônicos não devem ir
para o lixo comum. Verifique no site ou com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
do fabricante se tem programas para dar destino adequado aos aparelhos eletroeletrônicos
quebrados ou obsoletos. Os computadores da Dell, por exemplo, podem ser recolhidos
gratuitamente na casa do consumidor.
Sites como e-lixo maps (www.e-lixo.org ) e made in forest (www.madeinforest.com)
podem ajudar.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

...

...
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Sorteios

Informática
Mais da metade dos brasileiros
já acessa a internet
Segundo pesquisa do Ibope Media feita no terceiro trimestre de
2012, mais da metade dos brasileiros já acessa a internet.
O acesso à internet em casa - onde geralmente são feitas as
compras online - cresceu 16%, chegando a 69,5 milhões de pessoas.
Já a navegação no local de trabalho aumentou 14%, totalizando 72,4
milhões de habitantes.
O número de usuários que acessa diariamente a internet chegou a
53,6 milhões em novembro. Uma alta de 12% em relação ao mesmo
mês no ano passado.

Brasil é o país que mais
interage no Facebook
O Brasil é o país que mais publica mensagens no Facebook,
conforme estudo realizado pelo Social Bakers. São 61 milhões
de usuários só no Brasil, ou seja, quase 1/3 dos brasileiros estão
conectados na rede social.
Em relação à América Latina, o Brasil já é o país que tem mais usuários no
Facebook. E o segundo com mais adeptos no mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos.
Em outubro passado, o Facebook ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários em
todo o planeta.

Regras básicas na Rede Social
√ Evite excessos de compartilhamentos.
√ Cuidado com detalhes irrelevantes.
√ Fique atento! Você está sendo observado.
√ Tenha critério na postagem das fotos pessoais.
√ Não trate a rede social como terapia.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

CONFIRA OS ganhadores do “especial de ANO NOVO”

todos os ganhadores receberam uma cesta de natal AGRO NÁPOLES
Dia 01/12

Dia 12/12

Dia 23/12

Dia 02/12

Dia 13/12

Dia 24/12

Dia 03/12

Dia 14/12

Dia 26/12

Dia 04/12

Dia 15/12

Dia 27/12

Dia 05/12

Dia 16/12

Dia 28/12

Dia 06/12

Dia 17/12

Dia 29/12

Dia 07/12

Dia 18/12

Dia 30/12

Dia 08/12

Dia 19/12

Dia 31/12

Dia 09/12

Dia 20/12

Dia 10/12

Dia 21/12

Loja 1 • Ana Maria Medori Estrela
Loja 2 • Sidney Consoli da Silva
Loja 3 • William Reis Prodocimo
Loja 4 • Grazieli de Oliveira
Loja 5 • Abel da Fonte Maciel
Loja 1 • Ida Di Lucca Valli
Loja 2 • Edna Bellezoni Loiola
Loja 3 • Angela Maria de Faria
Loja 4 • Vera Regina Rodrigues L. Silva
Loja 5 • Carlos Roberto Palmerin
Loja 1 • Jefferson Miguel
Loja 2 • Leila Regina V. Giorgiani
Loja 3 • Eliana Aparecida Carvalho
Loja 4 • Donizete Marinho
Loja 5 • José Antônio Alves de Andrade
Loja 1 • Marta Aparecida R. Lopes
Loja 2 • Anderson Cleante Garcia
Loja 3 • Ana Maria Dainese Maia
Loja 4 • Adilson Vieira da Costa
Loja 5 • Márcia Cristina Serral Olaia
Loja 1 • Maria Ap. Valerio Garcia
Loja 2 • Décio Augusto Bastos
Loja 3 • Dalva Sueli Lourençon Pavan
Loja 4 • Margarete Alessandra Sobral
Loja 5 • Fabíola de Paula Silva
Loja 1 • Adão José Martini
Loja 2 • Cláudio Carboneri
Loja 3 • Edélcio Luis Moro
Loja 4 • Rodrigo Gabriel dos S. Gomes
Loja 5 • Geni Zelenkovas
Loja 1 • Jayro Campos Vieira
Loja 2 • Vicente de Lúcia Filho
Loja 3 • Vilma Beraldi Menegassi
Loja 4 • Wesley da Silva Ferreira
Loja 5 • Marcelo Alves de Moura

Loja 1 • Leandro Marini
Loja 2 • Sônia Maria Millane
Loja 3 • Claudemir Hespanholetti
Loja 4 • Edson Pereira
Loja 5 • Idalina Cichini
Loja 1 • Edélcio de Araújo
Loja 2 • Edson Lopez
Loja 3 • Ronaldo Marcelino da Silva
Loja 4 • Sebastião Ferreira
Loja 5 • Meri Masumi Hatya de Oliveira
Loja 1 • Rogério Chrispim
Loja 2 • Marcel Ferrari Ferret
Loja 3 • Sônia Regina Dente Bonganha
Loja 4 • Márcia Nunes da Silva
Loja 5 • Marta Pedroso Bueno

Dia 11/12

Loja 1 • Zélia C. dos Santos
Loja 2 • Marcelo Casanova Barbosa
Loja 3 • Edmilson Benatti
Loja 4 • José Austaquio da Silva
Loja 5 • Mariluzia Maria de Souza Braga
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Loja 1 • Maria José P. da Silva Shahin
Loja 2 • Maria Elisete de Camargo Neves
Loja 3 • José Beraldo
Loja 4 • José Carlos Zanquin
Loja 5 • Davi Donizetti Mendes
Loja 1 • Silvana Mantovani de Rezende
Loja 2 • Teresa Prestes do Amaral
Loja 3 • Lydia Gonçalves Sartorato
Loja 4 • Neide Aparecida P. Silva
Loja 5 • Dora Lúcia Pereira Pessoa
Loja 1 • Paulo Roberto de Oliveira
Loja 2 • Rute da Silveira Soares
Loja 3 • Hélio Fernandes
Loja 4 • Dalva Moreira de Souza
Loja 5 • Marcílio Candido
Loja 1 • Edevaldo Armelim
Loja 2 • Talita Rocha Araújo
Loja 3 • Orlando Ferreira
Loja 4 • Romilda Maria Fátima Teixeira
Loja 5 • Maria de Lourdes X. Machado
Loja 1 • José Borba
Loja 2 • Sônia Maria Rodrigues
Loja 3 • Isabel Cristina C. Fodra
Loja 4 • Nanci Romanato Zambotto
Loja 5 • Cláudio Pereira Gomes
Loja 1 • Maria de Lurdes Chiquino
Loja 2 • Sueli Fernandes Affonso
Loja 3 • Igna Caux Carneiro
Loja 4 • Lúcia App. Jacya Schimidt
Loja 5 • Mauro Cesar Pierucci
Loja 1 • Dalva Sampaio Schiavi
Loja 2 • Ismael Franco de Oliveira
Loja 3 • Renata Cristina Gasparino
Loja 4 • Iraceli Aparecida de Assis
Loja 5 • Benedito José de Almeida

Loja 1 • José Silvio Bonassi
Loja 2 • Isaac Lourenço Buhnemann
Loja 3 • Nelson S. Parra
Loja 4 • Verônica Mabel C. Tassinari
Loja 5 • Edson Augusto de Lima

Loja 1 • Cássio Antônio Galzoni
Loja 2 • Antônio Cássio Dias Souza
Loja 3 • Sandra Ap. Baraldi Rodrigues
Loja 4 • Solange Regina Gonçalves
Loja 5 • Camila Neris Rosa
Loja 1 • Márcio de Faria
Loja 2 • Fátima de Jesus Alves Rizzotti
Loja 3 • Maria Elizabete Pelisson
Loja 4 • Daniel Nogueira da Silva
Loja 5 • Maria Vicente Ferreira
Loja 1 • Paulo Crepaldi
Loja 2 • Lurdes de Fátima S. Crepaldi
Loja 3 • Jefferson Leandro Martinasso
Loja 4 • Juliano Saad
Loja 5 • Cláudia Alves da S. Brito
Loja 1 • Romualdo Cidrão Greco
Loja 2 • Valéria Cristina C. Casarim
Loja 3 • Zaira Giaquinto Bom
Loja 4 • Gerson Aparecido Resterich Oliveira
Loja 5 • Paulo César Machado
Loja 1 • Olival José Pistrin
Loja 2 • Creusa Aparecida Castilho
Loja 3 • Marcelo Antônio Santiago
Loja 4 • Mariana Luporini B. de Miranda
Loja 5 • Luiz Alberto Suzzi
Loja 1 • Flausina Clementino Pereira
Loja 2 • Paulo Sérgio de Lima
Loja 3 • Rodrigo Perigo Mossato
Loja 4 • Arcênio Morandini
Loja 5 • Tatiana Márcia de Oliveira Ribeiro

Loja 1 • Marco Henrique Jacomini Pinto
Loja 2 • Nilza Maria L. Santana
Loja 3 • Manuel Rodriguez Seoane
Loja 4 • Roberto da Silva Coelho
Loja 5 • David de Sousa
Loja 1 • Vivian Christina B. M. Pinto
Loja 2 • Joaquim Augusto Cassiano C. Neves
Loja 3 • Silmara Bernardes
Loja 4 • Paulo Sérgio Ribeiro
Loja 5 • Sebastião Caetano da Silva

Loja 1 • Vera Beatriz G. Ladeira
Loja 2 • Patrícia Sposaro Paiva
Loja 3 • Marilda Tubini Silva
Loja 4 • Álvaro Franciscão
Loja 5 • Fernanda Cristina Mora
Loja 1 • Célia da Silva Batista
Loja 2 • José Donizeti Bizarria
Loja 3 • Telma de Assis M. de Lacerda
Loja 4 • Ismael de Moraes
Loja 5 • Margarete dos Santos Fonseca Frossa

Dia 22/12

Loja 1 • Daniela Espósito Moraes
Loja 2 • Bernardino Ferreira de Araújo
Loja 3 • José Aparecido Corrêa Leite
Loja 4 • David Lustosa Nogueira
Loja 5 • Agnaldo Incau
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Como conservar seu aparelho,
inclusive na praia!
• Não deixe seu aparelho no banheiro. O
vapor do banho quente pode formar gotículas
de água no interior do aparelho, que danificam
componentes eletrônicos feitos de materiais
oxidáveis, como por exemplo, o níquel.
• As películas transparentes protegem a tela
de manchas e arranhões, o que é recomendável
principalmente para smartphones que dividem
espaço com os incontáveis objetos nas bolsas
femininas. As capas de proteção feitas de
silicone absorvem melhor o impacto e podem
evitar estragos em caso de queda. Retire-a
regularmente para limpar o celular e os
conectores. A poeira que se acumula dentro da
capinha pode riscar o aparelho ou entupir os
orifícios do alto-falante.

• Sol e mar
podem danificar o
celular. A exposição
prolongada ao calor excessivo pode fazer c o m
que componentes eletrônicos ou pequenas
peças de plásticos derretam. Nesse caso, é
comum o aparelho continuar funcionando,
mas sem algumas funções como o GPS ou a
conexão Bluetooth. A areia pode penetrar nos
conectores de fone de ouvido e do carregador.
Se ela estiver seca, basta limpá-la com uma
escova de dente bem macia. Se estiver úmida,
o aparelho deve ser levado a uma assistência
técnica, pois há risco de oxidação. Os mais
cautelosos devem guardar o celular dentro
de um saco com um lacre, do tipo usado para
congelar alimentos.

Nuvem evita a perda de fotos
em smartphones
Um acidente pode significar o adeus a
dezenas de fotos, documentos e contatos
salvos no aparelho. A solução para minimizar as
perdas é manter as informações armazenadas
na nuvem.
A nuvem nada mais é que um aplicativo onde os
dados são salvos pelo smartphone e enviados pela
internet para servidores. Os arquivos são protegidos
por senhas, o que impede que outros internautas
tenham acesso aos dados.
Depois de instalado, o aparelho manda os dados
para a nuvem automaticamente a cada foto tirada
ou sempre que um novo contato é adicionado à
agenda.
Dependendo do aplicativo, é o usuário quem
seleciona os arquivos manualmente e os envia.
Alguns serviços são exclusivos para fotos e
documentos, outros guardam os dados da agenda
de contato.
Esse serviço, em geral, oferece entre 2 a 7
gigabytes de espaço gratuito. Ou seja, dá para
guardar de 1.000 a 3.500 fotos em alta resolução.
Para armazenar mais, é cobrada uma tarifa mensal.
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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.

Na Safra

Ameixa

Hortaliças e Outros

Frutas

Cenoura

Abacate
Ameixa nacional
Nectarina importada
Pêssego importado
Uva Itália
Uva Niágara
Uva Rubi

É rica em vitaminas do Complexo B e por
isso indicada para problemas de pele, queda de
cabelo e reumatismo.
Uma das suas particularidades é que existem
muitas variedades. A ameixa européia, por exemplo,
deve ter sido descoberta há mais de 2.000 anos e foi
introduzida na América pelos peregrinos, no século
XVII.

Dicas
O ideal é que tenha a casca brilhante e não esteja
muito madura, pois amadurece rapidamente.
Se estiver no ponto, pode ser armazenada
na geladeira durante 1 semana. Caso contrário,
deve esperar 1 ou 2 dias para consumi-la até que
amadureça em temperatura ambiente.
As ameixas podem ser consumidas de diversas
formas: frescas, em saladas de frutas, sucos,
compotas, tortas, bolos, geléias, sorvetes, etc.
100 gramas de ameixas frescas têm apenas 47
calorias. Ideal para quem faz dieta.

A felicidade pode estar nos alimentos

Pesquisa realizada com ingleses revelou que quanto mais consumiam frutas e verduras, mais felizes ficavam.
O benefício pode estar no alto teor de vitaminas, minerais e antioxidantes encontrados nesses produtos.
Recomenda-se a ingestão de 3 a 5 porções de frutas; de 2 a 4 porções de verduras e legumes ao dia.
Infelizmente, os brasileiros estão longe disso. O último levantamento do Ministério da Saúde mostrou que apenas
23,3% das mulheres e 16,6% dos homens consomem 5 ou mais porções diárias desses alimentos.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

...

...
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A dieta dos brasileiros:
pobre em nutrientes!
Em 1900, o brasileiro fazia quatro
refeições por dia. Um almoço típico era
composto de angu de fubá, folhas de taioba
cozidas (sabor parecido com espinafre e
muito consumida em Minas Gerais), charque
(carne salgada e seca ao sol) assado, arroz
cozido na água sem sal e com banha de
porco, feijão preto, farinha de mandioca e
pimenta.
Essa dieta era pobre em vitaminas A (30%
a menos do que é recomendado hoje) e C
(40% a menos), cálcio (30% a menos), niacina
ou vitamina B3 (50% a menos) e iodo (40% a
menos).

Hoje

Mais de um século se passou e o brasileiro
continua se alimentando mal, segundo pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O brasileiro não abre mão do feijão com
arroz e tem carne no prato, mas combina o
trivial com alimentação de alto índice calórico e
baixo teor nutritivo - e abusa do sal e do açúcar.
Se a base de carboidratos e proteínas
é satisfatória, o problema está nos
acompanhamentos. Só um entre 10 brasileiros
come os 400 gramas diários recomendados
pelo Ministério da Saúde de frutas, verduras e
legumes, fontes de fibras.
O alto consumo de processados gera
ingestão de sódio e gordura saturada acima dos
limites saudáveis em todas as faixas etárias. O

abuso do açúcar aparece no alto consumo diário
de refrigerantes, sucos e refrescos, mesmo em
pó.
Conforme o Instituto de Medicina Social
da Universidade do Estado do Rio (Uerj), o
brasileiro come muito do que não deve e pouco
do que deveria.

Obesidade

Apesar da queda da desnutrição no País,
a pesquisa apontou tendência crescente
da obesidade, principalmente entre os
adolescentes. Afinal, eles consomem em
excesso biscoitos recheados, salgados fritos
e sanduíches. Também são os que menos
procuram itens mais saudáveis.
O consumo calórico diário médio do
brasileiro é de 2.044 kcal. Os homens ingerem
mais calorias, enquanto os idosos têm consumo
energético mais reduzido em ambos os sexos.
Pouco mais de 40% comem pelo menos uma
vez no dia fora de casa, mas essa fonte de
alimentação representa, em média, 16,2% do
consumo energético total diário do indivíduo.
A pesquisa também mostrou carência quase
generalizada. Mesmo os 10% da população
de 10 a 13 anos que ingerem mais cálcio não
atingem a média diária recomendada, de 1.100
mg. A inadequação está na dieta de mais de
80% em todas as faixas etárias.
A maioria dos brasileiros (80%) continua
abusando da ingestão diária de sódio, acima do
limite de 2.300 mg (o que equivale a meia colher
de chá).

COOPERCICA
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Reflexão

1º Parágrafo

O ponto negro

Imposto de Renda
2013 será o último ano no qual os contribuintes que declaram o Imposto
de Renda pelo modelo simplificado precisarão preencher sua declaração, segundo
informações da Secretaria da Receita Federal. A partir de 2014, caberá ao contribuinte
confirmar ou alterar os dados pré-preenchidos pelo órgão e apresentados em sua
declaração anual. Esse modelo de declaração pré-preenchida do IR já é adotado em
outros países, como na Espanha, e será possível com o cruzamento de dados prestados
pelas empresas contratantes.
Dados da Receita mostram que 70% dos cerca de 25 milhões de contribuintes que
entregam IR anualmente, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas, optam pelo modelo
simplificado de declaração.

■ Impostos

■ Smartphones em alta

A partir de junho de 2013, todos os cupons
fiscais de estabelecimentos comerciais deverão
informar o peso dos impostos nos itens vendidos
ao público.São sete os que deverão ser
considerados nas notas fiscais: ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços),
ISS (Imposto sobre Serviços), IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras), PIS (Contribuição
Social para o Programa de Integração Social),
Cofins (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) e Cide (Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico).

A venda de smartphones no Brasil cresceu
65% no terceiro trimestre de 2012. Ao todo, 4,2
milhões de aparelhos foram comercializados
entre julho e setembro de 2012. A expectativa é
de que a venda de smartphones deverá superar
a de modelos tradicionais no Brasil este ano.

■ Classe média

Certo dia, um professor resolveu testar os estudantes e aplicou uma prova surpresa. Os alunos
imaginaram que contaria pontos e, imediatamente, ficaram em silêncio.
Para surpresa geral, não havia uma só pergunta ou texto na folha que o professor distribuiu, apenas
um ponto negro, bem no meio da página.
A seguir, o professor, surpreendeu a classe, pedindo para os alunos escreverem um texto sobre
o que estariam vendo na folha. Os estudantes, confusos e
inseguros, começaram a colocar em prática a difícil tarefa,
que, segundo eles, era muito abstrata e sem sentido.
Esgotado o tempo, o mestre recolheu as folhas e leu
os textos. Todos, sem exceção, definiram o ponto negro,
tentando explicá-lo.
Encerrada a leitura, o professor comentou a atividade:
“Esse teste não contará pontos, apenas vai servir de lição.
Ninguém na sala falou sobre a folha em branco. Todos
escreveram sobre o ponto negro”.
Assim, acontece em nossas vidas. Temos uma folha
em branco inteira para observar e aproveitar. Mas sempre
centralizamos nos pontos negros.
A vida é um presente que é dado a todos. Temos motivos
para comemorar sempre: a natureza que se renova a cada dia; os amigos que nos fazem companhia
e nos ajudam; o emprego que nos dá sustento; os milagres que diariamente presenciamos.
Entretanto, insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema da saúde que nos preocupa,
a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com um familiar, a decepção com um amigo...
Os pontos negros são mínimos em comparação a tudo o que conseguimos diariamente. Mas são
eles que povoam a nossa mente.

Então, tire os olhos dos pontos negros da vida.
Aproveite cada momento que o Criador lhe
dá. Tranquilize-se, relaxe e seja feliz!

A nova classe média é jovem, feminina, negra,
valoriza laços de amizade com a vizinhança e
não tem interesse de se tornar elite, segundo
pesquisa do instituto Data Popular. Já esses
jovens possuem maior nível de educação em
relação aos seus pais e contribuem cada vez
mais com a renda familiar. No ano passado, a
classe C movimentou R$1,4 trilhão, o mesmo
valor gasto pelas classes A e B juntas.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

...

...

16

COOPERCICA

COOPERCICA

17

Culinária
F IC H A 1 2 6

Salada de Feijão Fradinho

Salada de Rúcula

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250g de feijão fradinho
2 colheres (chá) de cebola picadinha
1/4 de xícara (chá) de pimentão amarelo picado
1/4 de xícara (chá) de pimentão vermelho picado
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 pitada de orégano
2 colheres (sopa) de azeite a gosto
1 colher (sopa) de vinagre branco
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Cozinhe o feijão em panela de pressão por 20 minutos
aproximadamente, ou até que fique macio, porém firme.
Escorra bem a água e espere esfriar. Depois que estiver
totalmente frio tempere com o sal e a pimenta. Acrescente
a cebola, o pimentão amarelo, o vermelho, a salsinha, e o
orégano. Regue com o azeite e o vinagre. Acerte o tempero.
Deixe na geladeira até o momento de servir.
Dica: se preferir, coloque a cebola para cozinhar junto com
o feijão.

folhas de rúcula
3 colheres (sopa) de tomates secos picados
1 pera
nozes picadas a gosto
100g de queijo tipo gorgonzola
1/4 xícara (chá) de maionese
1/4 xícara (chá) de leite
1/4 xícara (chá) creme de leite fresco
pimenta-do-reino a gosto
1 colher (chá) de vinagre

Modo de preparo
Corte o queijo em pedaços não muito grandes. Bata no
liquidificador o queijo, a maionese e o leite até obter um
molho cremoso. Acrescente pimenta-do-reino a gosto e
o vinagre. Misture mais uma vez no liquidificador. Coloque o molho em uma tigela e misture o creme de leite.
Lave bem as folhas de rúcula e coloque-as em uma travessa junto com o tomate seco. Corte a pera ao meio
no sentido vertical e disponha os pedaços em cima da
rúcula. Regue o molho por cima e polvilhe com nozes
picadas.

Escondidinho de Carne Moída

Bolo Úmido

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 cebola pequena picada
1 dente de alho picado
2 tomates, sem pele e sem sementes, picados
300g de carne bovina moída
1 lata de ervilhas, escorridas
1/2 colher (chá) de sal
4 xícaras (chá) de água fervente
1 pacote de "Ajinomoto® Caseirinho" Purê de
Batata -180g
2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

2 ovos
200g de creme de leite
3/4 xícara (chá) de manteiga ou margarina
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal
margarina para untar
farinha de trigo para enfarinhar

Ingredientes para Decorar

Foto ilustrativa

Modo de preparo

•

Aqueça o azeite em uma panela média e refogue a cebola,
o alho por 3 minutos, ou até que fiquem transparentes.
Adicione o tomate e a carne moída e cozinhe por 5 minutos,
ou até a carne mudar de cor. Acrescente as ervilhas, o sal
e cozinhe por mais 6 minutos. Ferva a água, desligue o
fogo e adicione o "Ajinomoto® Caseirinho" Purê de Batata.
Misture bem até encorpar. Coloque metade do purê em um
refratário quadrado, por cima o refogado, o purê restante,
polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio por 5
minutos, ou até dourar a superfície. Dica: substitua a carne
por peito de frango em cubinhos, mais 5 minutos de forno.

•

1 xícara (chá) de suco concentrado de laranja para
regar
1 xícara (chá) de geleia de laranja para cobrir

Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o creme de leite e a
margarina. Adicione o açúcar, a farinha de trigo peneirada e
bata. Junte o fermento, o sal e misture levemente.
Despeje em uma forma retangular untada e enfarinhada.
Leve ao forno preaquecido médio por 35 minutos ou até
assar. Deixe esfriar e desenforme. Regue com o suco
concentrado e espalhe a geleia por cima (se for preciso
aqueça para espalhar) leve à geladeira por 2 horas.
Obs: se preferir pode substituir o suco concentrado e a
geleia por sabor de morango, maracujá, uva etc., ou de sua
preferência.
Receita enviada pela associada:
Ana Cristina Pinho de Moura Cavalcanti
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