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FIQUE BEM

Como prevenir a

Osteoporose

Essa doença dificilmente apresenta sintomas. Mas,
de repente, chega um "tsunami de ossos quebrados".
A Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) recorreu à expressão “tsunami de fraturas” para alertar
a população do perigo da osteoporose que, após os 50
anos, atinge 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens.
Em 2015, o Brasil registrou 80,6 mil fraturas de
quadril, considerada a mais grave - 57,2 mil em mulheres e 23,4 mil em homens.
Aproximadamente, 10 milhões de brasileiros têm
osteoporose. Afinal, o que leva o esqueleto humano, à
medida que envelhece, a ficar mais vulnerável ao arrastão de quedas e quebras? Os fatores se dividem em
genéticos e ambientais. No primeiro grupo, cerca de
60% dos casos, estão pessoas de pele branca, baixas
e magras, com histórico de osteoporose na família e
déficit na produção de alguns hormônios. No segundo
grupo, entram os indivíduos com hábitos considerados ruins, como os sedentários, os fumantes, aqueles
que abusam da bebida alcóolica e as pessoas com alimentação pobre em cálcio.
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DICAS
Dá-lhe lácteos: o ser humano precisa, em média,
de 1.000 miligramas de cálcio diariamente. E não há
melhor fonte do que o leite e seus derivados.
Suor na camisa: o sedentarismo favorece a perda
óssea. Entre os exercícios mais recomendados estão
caminhada, corrida, pilates, bike e ginástica.
Xô, cigarro: nicotina prejudica os ossos. Tanto é
que uma em cada oito fraturas de quadril em mulheres
está relacionada ao tabagismo. Álcool demais também
está ligado a uma ossatura frágil.
Check-up, sim: densitometria óssea é o principal
exame para detectar se os ossos estão porosos e também se há perda expressiva de massa muscular.
Casa segura: para evitar quedas, retire os tapetes;
à noite, deixe sempre uma luz acesa por perto; no banheiro, coloque piso antiderrapante e barras no box.
Fonte: Associação Brasileira de Avaliação Óssea e
Osteometabolismo (Abrasso).

DO MOMENTO

É DIA

menos celular e

MAIS
atenção aos filhos!

Ganhadores do Concurso Cultural:

“Ser Criança é...”

Loja 1

Loja 2

Loja 3

Luiza Sai Brombim, 11 anos

Ana Júlia R. M. Silva, 8 anos

Giovana Proença F. Barros, 9 anos

"Ser feliz, brincar

“É sonhar, viver no mundo

"Ser criança é quando a

e acreditar em um

imaginário que só dentro delas

gente pode curtir a vida

mundo melhor".

É cada vez mais frequente ver pais e mães
distraídos com os celulares, quando
deveriam dar atenção aos filhos.

existe. É não ter limites para

alegremente e ver as

brincar, correr, pular e ser feliz".

coisas boas do mundo”.

Loja 4

Loja 5

Loja 6

Samuel Malvezi Silva, 8 anos

Enzo Mantovani Faria, 8 anos

Maria Luiza F. Polezi, 8 anos

“Aproveitar a melhor

"Ser criança é

"É brincar, pular, sorrir e cantar,

parte da vida. É muito

driblar a tristeza".

tentando seus sonhos alcançar,

Tablet não abraça.
Curta a vida do seu filho como você
curte a dos “amigos” digitais.

A filha está brincando no parquinho e a mãe sentada no banco, olhando seu smartphone.
- Mããããe! Manhêêê!
A mãe levanta os olhos por um instante, pergunta o que aconteceu e volta rapidamente a olhar para o
celular.
- Mãe, deixa o celular aí e vem brincar comigo!

Quando você larga o celular, é o seu
filho que vibra.
83% das crianças se sentem trocadas
por um celular.
"Mãe, qual é a senha para
conversar com você?"
A conversa em casa pode passar

Esta cena vem se repetindo com frequência no dia
a dia. Está na hora de refletir sobre essa delicada questão. Afinal, o que realmente importa: as redes sociais
ou os filhos?
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dos 140 caracteres.
Você não vai ver seu filho crescer se
continuar olhando para baixo!

bom ser criança”.

sem perceber, ser Feliz e Amar".

Fotos da capa e interna: Mário Sérgio Esteves.
*Sorteio dos contemplados com ensaio fotográfico e divulgação das fotos nesta revista. Homenagem da Coopercica às Crianças.
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DEU ÁGUA NA BOCA

Macarrão
é nutritivo e as crianças adoram!

Decore a comida para a
diversão ficar completa!
Um dos pratos preferidos das
crianças, o macarrão pode ficar
mais nutritivo e saboroso.

Experimente a
massa integral
Comparado ao tradicional, o macarrão integral é
rico em fibras e contém mais nutrientes, pois sua produção acontece a partir do trigo integral moído, com
casca e tudo. Ou seja, as propriedades nutricionais do
trigo são preservadas.

É fonte de carboidrato, que fornece energia ao or-

As fibras do macarrão integral ajudam a diminuir

ganismo, entre outros nutrientes. Para uma refeição

a velocidade da digestão do carboidrato, presente no

equilibrada e completa, o ideal é que seja servido com

macarrão. Assim, você demora mais tempo para sen-

uma proteína, e com alimentos ricos em vitaminas e

tir fome. Além disso, as fibras têm papel fundamental

minerais, como os legumes e as verduras.

para o bom funcionamento intestinal.

Só que nem sempre os pequenos gostam de comer

Já no caso do macarrão comum, como ele não tem

“os verdinhos”. Para incentivar seu filho a experimen-

fibras, o carboidrato vira açúcar no organismo quase

tar novos alimentos, você pode começar incrementan-

que imediatamente e você acaba sentindo fome mais

do o molho do macarrão com temperos como a cebola

rápido.

e o alho amassado e refogar a mistura com um fio de
azeite extra virgem, considerado benéfico à saúde.
Para enriquecer o molho de tomate e deixá-lo mais
nutritivo, por exemplo, pode adicionar uma proteína
(carne moída), uma verdura (espinafre, rico em ferro),
legumes (cenoura e beterraba raladas).
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O macarrão integral tem 10 calorias a menos que o
convencional; mais fibras, vitaminas do complexo B,
magnésio e ferro.

PREPARO
Segue o mesmo processo do macarrão convencio-

Ou se preferir, servir o macarrão com iscas de fran-

nal. Basta ferver a água e acrescentar sal. Não preci-

go ou carne grelhada. A proteína é importante para o

sa colocar óleo. Mais importante é prestar atenção ao

desenvolvimento saudável da criança.

tempo de cozimento indicado na embalagem. Não dei-

O que não funciona é cozinhar legumes e verduras

xe passar do ponto. Você pode estranhar a textura na

na água do macarrão, pois os nutrientes acabam sendo

primeira vez, mas vale a pena educar o paladar, prin-

perdidos na água.

cipalmente das crianças, com comidas nutritivas.
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AQUI VOCÊ GANHA

Coopercica e Qualidy
vão sortear Motos Elétricas!

COMPARTILHE ESSA IDEIA

Festival de Dança

No Dia das Crianças, 12 de outubro, a Coopercica
e Qualidy vão sortear seis motos elétricas infantis 6 V

no Polytheama

(uma por loja).
Para participar, nas compras a partir de R$ 10,00
em produtos Magnus/Qualidy, o Cooperado deve retirar um cupom desta promoção e depositá-lo nas urnas
instaladas nas lojas Coopercica, até 11 de outubro. Participe e boa sorte!!!

A Coopercica está realizando a promoção “Totoquinha Baby Roger”, que irá sortear seis totoquinhas
infantis (uma por loja). Para participar, na compra de
qualquer produto “Baby Roger”, o Cooperado receberá
um cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção, até o dia 30 de outubro. O sorteio acontecerá em 31 de outubro.

Ganhadores da promoção
“Filho ligado, Pai conectado”
• Roberto Talasso (loja 1)
• Cláudio Luiz Pereira Lopes (loja 2)

“Todos em Um” é o tema do espetáculo, que pode ser visto no dia
26 de outubro, às 20h, no Teatro Polytheama. A entrada é grátis.
Serão apresentadas 16 coreografias, com a parti-

Foto: Raony Correia

“Totoquinha
Baby Roger”

Atende nas áreas de Neurologia, Odontologia,

cipação de mais de 100 pessoas, entre elas assistidos,

Psicologia,

seus familiares, funcionários e voluntários. Venha se

Psicopedagogia, Fisioterapia motora e respiratória,

emocionar com esse espetáculo dançante e com mui-

Protocolo Pediasuit, Hidroterapia, Serviço Social e

tos exemplos de superação! A entrada é grátis.

Dança-Terapia.

Em 1995, a Associação de Educação Terapêutica
AMARATI iniciou o Festival, para promover a inclusão

Terapia

Ocupacional,

Fonoaudiologia,

RESULTADOS

social. Através da dança, é possível também perceber

Todas essas áreas reunidas proporcionam aos as-

a evolução dos assistidos na instituição bem como ex-

sistidos da Amarati alcançar e superar seus limites,

plorar o potencial máximo de cada um, melhorando as

conquistar vitórias individuais e coletivas que vão

relações familiares e sua autoestima.

acompanhá-los toda vida.

A AMARATI é uma entidade filantrópica sem fins

COMO AJUDAR

• Antônio Irineu Castelli (loja 3)

lucrativos fundada há 36 anos, que atende pessoas

• Inaldo Fernandes de Amorim (loja 4)

com lesões neurológicas, doenças neuromusculares

• Cristina Rossi Gimenez Frutuo (loja 5)

degenerativas, mielomeningoceles e síndromes, de

• Dirvan Oliveira Martins (loja 6)

Jundiaí e região. E contribui para a qualidade de vida

End: R. José Maria Marinho, 266 - Vl. Agrícola (ao

dos seus usuários, promovendo ações para modificar a

lado da Sifco). Mais informações: www.amarati.org.br

visão social dos portadores de deficiências.

ou (11) 3378-5800.

Sorteio de Smartphones Galaxy Samsung, realizado em 31 de agosto.
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Seja um associado. Faça uma doação. Seja um voluntário ou simplesmente venha nos visitar!
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É ÉPOCA

O QUE TEM DE NOVO

Outubro

Tomate

Novo visual da
Confira os legumes, as verduras e as frutas da estação
que estão em abundância de oferta e preços mais
acessíveis. Mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Revista

Coopercica

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abóbora

• Alho-poró

• Abacaxi

• Abobrinha

• Almeirão

• Acerola

• Alcachofra

• Brócolis

• Banana-nanica

• Aspargo

• Catalonha

• Banana-prata

• Batata-doce

• Cebolinha

• Caju

• Berinjela

• Chicória

• Coco verde

Revista. Foram 253 edições, uma por mês, sem inter-

• Beterraba

• Coentro

• Jabuticaba

rupção, até hoje. E milhares de matérias sobre os mais

A vida longa desta publicação deve-se à sua exce-

• Cenoura

• Couve-flor

• Laranja-pera

variados assuntos, como Saúde, Nutrição, Eventos,

lente audiência e também ao apoio incondicional da

• Cogumelo

• Erva-doce

• Lima

Promoções, Campanhas Filantrópicas, Ecologia, Coo-

Diretoria da Coopercica, que acredita no valor que esta

• Ervilha

• Espinafre

• Maçã

perativismo, Culinária, Comportamento, Datas Come-

Revista agrega para os seus Cooperados. E isso faz a

• Inhame

• Hortelã

• Mamão

morativas, entre outros.

diferença para esta cooperativa de consumo!

• Pepino

• Mostarda

• Manga

• Pimentão

• Orégano

• Nêspera

Parece que foi ontem! Entramos no 22º ano da

Agora, chegou o momento de presentear o Cooperado com novo layout.

o papel continue sendo um gesto muito prazeroso e
agradável.

A Coopercica considera fundamental a comunicação com os seus Cooperados e a Revista cumpre este

Graças a um projeto visual moderno, a Revista fi-

papel. Através dela, esta cooperativa consegue trans-

• Tomate

cou mais atraente. Priorizamos as imagens e, para fa-

mitir os seus valores e praticá-los, com a realização de

• Tomate-caqui

cilitar a leitura, os textos foram organizados em colu-

campanhas filantrópicas, palestras e eventos ecológi-

nas. As páginas ganharam "áreas de respiro", ou seja,

cos.

• Rabanete

• Tangerina

o branco entrou em cena para destacar o título e ainda
O tomate é uma fruta muito nutritiva, fonte de licopeno e de vitamina C, que melhoram o sistema imunológico, prevenindo os radicais livres. Outra vantagem é ser pouco calórico (uma unidade tem cerca de 35
calorias). No Brasil, foi introduzido pelos imigrantes
italianos.

TIPOS

reforçar a nova identidade.

Para a Coopercica, o respeito e a valorização aos
Cooperados são fundamentais. Por isso, realiza uma

Nosso objetivo é, cada vez mais, atender aos dese-

gestão democrática e tem como foco a comunidade. E

jos dos leitores, com matérias sobre Saúde, Nutrição,

mais: está convicta que, assim como outras cooperati-

Culinária, entre outros assuntos, e também informa-

vas, vem contribuindo para a criação de uma sociedade

ções das campanhas promocionais, ofertas e eventos

mais justa.

da Coopercica.
Queremos agradá-los com a nossa Revista e esperamos que o ato de contemplar as imagens e folhear

O Cooperativismo é assim: união de pessoas em
torno de um ideal, trazendo a felicidade para todos!
Boa Leitura!!

Carmen - mais conhecido como Longa-Vida, é o
tomate mais consumido no Brasil e o mais usado na
preparação de molhos.
Caqui - ideal para consumo in natura, em saladas
ou sanduíches. Tem sabor mais forte.
Cereja – é pequeno e tem sabor adocicado. Muito
utilizado em saladas e aperitivos.
Sweet Grape - variedade do grupo Cereja, com sabor bastante adocicado, se assemelha a uma uva.
Italiano – ideal no preparo de molhos caseiros. Seu
formato é alongado.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

Aquarela

Menino comprou

Fusca

j u n t a n d o m o e d a s!

Foto ilustrativa

Guardar dinheiro é desafiador
para muita gente grande, mas não
foi para Thiago Morales Berce.

“Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva,
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva.
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel,

Quando tinha apenas 7 anos, começou a juntar mo-

sinou o filho a economizar desde pequeno. “A gente só

edas que sobravam das compras da família e, três anos

consegue as coisas trabalhando e guardando dinheiro.

depois, conseguiu comprar um Fusca com as econo-

Não foi difícil para ele”.

mias. Hoje, aos 14 anos, tem provado que economizar
é possível em qualquer idade.

Além do cofrinho, Valdir abriu uma conta-poupança no banco para que o menino guardasse o dinhei-

A ideia de juntar moedas foi do seu pai, Valdir Ber-

ro. “Sempre que meu pai saia da loja, sobravam moe-

ce, que começou a trabalhar muito cedo e comprou um

das no bolso e ele me dava. Meus primos, primas, todo

Fusca aos 13 anos.

mundo me ajudou. Minha avó me dava notas de R$ 10

“Quando meu pai contou essa história, fiquei muito
motivado e decidi comprar um Fusca também. Sempre
que sobrava um troco eu guardava em um cofrinho”,
contou Thiago.
O objetivo do menino era comprar um carro para
pescar com o pai. “Ele tinha um automóvel novo, mas

ou R$ 20 e falava para comprar o que eu quisesse, mas
eu colocava tudo no banco”, lembrou.
Para a mãe Andreia, o filho se tornou um exemplo.
“Até a gente começa a se motivar e a economizar um
pouquinho mais”, afirmou.

não queria colocá-lo no meio das pedras e no barro”,

DICAS

disse.

O principal ensinamento que Thiago gosta de

REDES SOCIAIS

transmitir em suas palestras é: “Nunca deixe que alguém diga que você não é capaz”. Para quem sonha em

A história do “menino do Fusca” foi parar nas re-

juntar dinheiro, ele recomenda ter foco e determina-

des sociais. Thiago, que mora em Assis Chateaubriand,

ção. “O primeiro passo é começar já a poupar. Não im-

cidade do Paraná, agora está dando palestras pelo Bra-

porta o valor e não precisa ter pressa”.

sil para inspirar jovens e adultos sobre a importância
do planejamento financeiro. Inclusive, nos últimos

Acompanhe mais sugestões:

dois anos, ele já fez mais de 80 palestras para mais de
50 mil pessoas.
No ano passado, ele lançou uma publicação em

• Sonhe com alguma coisa que você quer ter;

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul,
Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul.
Pinto um barco a vela branco, navegando, é tanto céu e mar num beijo azul.
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená.
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar.
Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo,
E, se a gente quiser, ele vai pousar.
Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida.
De uma América a outra consigo passar num segundo,
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo.
Um menino caminha e caminhando chega no muro
E, ali logo em frente, a esperar pela gente o futuro está.
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar,
Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar.
Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar.
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá.
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá”.

• Comece a economizar, não importa o valor;

formato de quadrinhos contando a sua história, para

• Antes de realizar seu sonho, só gaste o que você

Nessa canção, de Toquinho e Vinícius, o persona-

distribuição em escolas. O próximo passo deve ser o

economizou se for muito necessário (problema de

gem colore o mundo que imagina. Com o lápis, elege

lançamento de um livro, que já começou a escrever.

saúde ou familiar);

o céu num encontro com o mar. A gaivota é um pingo

EDUCAÇÃO
O pai de Thiago, que é um pequeno empresário, en-
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• Nunca empreste dinheiro, só se for para alguém

azul no papel. Você também pode criar a sua aquarela.

de sua confiança;
• Poupe sempre.

12 de outubro: Dia das Crianças.
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*imagem ilustrativa

RECEITAS

Mousse de Framboesa
com KitKat® Branco
Ingredientes
2 xícaras (chá) de framboesas frescas
1 lata de NESTLÉ® Creme de Leite
3 claras
1/2 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor

Montagem
20 biscoitos champanhe (300g)
9 tabletes de KitKat White

FICHA 195

Montagem
Em uma forma de aro removível (20 cm de diâmetro),
cubra toda a lateral com os KitKat, separados em
fingers, e faça uma camada, na base, com os biscoitos.
Despeje cuidadosamente metade da mousse reservada,
faça outra camada de biscoitos e acrescente o restante
da mousse. Leve para gelar por cerca de 2 horas, ou até
que esteja firme. Desenforme sobre um prato, decore
com framboesas, faça um laço e sirva a seguir.

Dica: se desejar substitua as framboesas por
morangos, ou framboesas congeladas.

framboesas para decorar

Smothie de Abacaxi e Tangerina

Modo de preparo

Ingredientes

Em um liquidificador, bata rapidamente as framboesas
com o NESTLÉ Creme de Leite. Reserve. Em uma panela
média, misture bem as claras e o açúcar e leve ao fogo
baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca
de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns
instantes a cada minuto, continuando a mexer, para
não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata
até dobrar de volume, formando um merengue firme.
Reserve. Acrescente o creme de framboesas e misture
delicadamente, até incorporar tudo e formar uma
mousse. Em um recipiente, junte à gelatina, 3 colheres
(sopa) de água e leve ao fogo, em banho-maria, até
dissolver. Adicione à mousse e misture delicadamente.

1 fatia de abacaxi picado (cerca de 60g)
1/2 xícara (chá) de suco de tangerina
2 colheres (sopa) de NESQUIK® Lata 380g

Modo de preparo
Coloque o abacaxi em um saco plástico próprio para
alimentos e leve-o ao freezer até que esteja congelado
(cerca de 1 hora). Em um liquidificador coloque o suco
de tangerina, o abacaxi congelado e o NESQUIK e bata
até ficar cremoso. Sirva a seguir.

Dica: evite bater as bebidas em excesso. Assim elas
permanecem bem cremosas.

Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca
de 20 minutos. Reserve.

Receitas Nestlé

