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FIQUE BEM

Ajude sua

Memória

Autonomia
com qualidade

de vida

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem a meta de reduzir em
15 milhões o número de idosos dependentes de terceiros até 2025.
Você já deve ter escutado que a memória diminui
com a idade, assim como o raciocínio.
Da audição à visão, passando pelo potencial dos
músculos que garantem a realização de diversas tare-

A leitura, a palavra cruzada e a música são algumas

fas do dia a dia: tudo isso precisa ser preservado, para

3. Evitar quedas

opções para “turbinar” a memória. Confira abaixo ou-

manter a independência e qualidade de vida do idoso.

A osteoporose pode provocar quedas e até os-

tras sugestões.

Acompanhe as recomendações da OMS.
1. Melhorar a função musculoesquelética, a mobi-

sos quebrados. Fraturas no quadril ou no fêmur, por
exemplo, estão entre as grandes causas da perda de

EXERCÍCIO FÍSICO

independência.

A Academia Americana de Neurologia recomenda a

lidade e a vitalidade.
Não tem segredo: é fundamental a prática de ati-

prática de atividade física porque estimula o hipocam4. Cuidar de problemas relacionados à idade

po, área do cérebro que está associada às lembranças.

vidade física. Meia hora de caminhada diária ajuda

A incontinência urinária é um deles, pois acaba

bastante. Melhor se puder incluir exercícios de mus-

isolando os idosos dentro de casa. A perda do controle

DESLIGUE E RELAXE

culação.

da urina faz com que a pessoa se apresse para ir ao ba-

A ansiedade prolongada e os altos níveis de estres-

nheiro – o que facilita tropeções e, com isso, fraturas.

se são realmente tóxicos para o cérebro. Tente se des-

2. Manter a visão e a audição

Ao tratar essa e outras doenças, o idoso consegue viver

conectar de vez em quando, pois assim uma parte di-

Diversas causas de perda da visão ou auditiva po-

com mais tranquilidade.

ferente do cérebro – a rede neural - permitirá que você

dem ser prevenidas. Por exemplo, a retinopatia diabética, que causa a cegueira, pode ser evitada mantendo
os níveis de glicose no sangue sob controle e realizando exames regulares.

sonhe e isso é importante para consolidar a memória.
5. Prevenir demências e promover bem-estar
psicológico
Quando a cabeça não está legal, fica complicado

Se você acha difícil relaxar, aprenda a meditar.

AULAS DE ARTES E IDIOMAS

trumento musical, quase toda a região cerebral está
ativa. A música pode melhorar a cognição geral. Uma
dica é participar de um coral, pois além da conexão
musical haverá a socialização, que ajuda a afastar a
demência, por exemplo.

ACORDE BEM
O sono é importantíssimo. Com menos de cinco
horas de sono, sua memória pode falhar. A noite mal
dormida afeta a comunicação entre os neurônios. Recomenda-se de 6 a 8 horas de sono por noite. A quantidade de cortisol ao acordar também afeta o desempenho do cérebro durante o dia. Por isso, se possível,
durma em um quarto escuro e acorde com a luz natural, que vai penetrar aos poucos nas pálpebras fechadas e estimulará o cérebro.

Se os olhos ou os ouvidos não estão funcionando

realizar qualquer tarefa. Demência, depressão e outras

tão bem, ainda tem solução. Óculos de grau e aparelhos

enfermidades merecem um olhar cuidadoso. Não pen-

auditivos costumam ajudar bastante. Assim, fica mais

se que a perda de memória e a melancolia são naturais

OUÇA MÚSICA

RELACIONAMENTO
SOCIAL E FAMILIAR

fácil dar conta das tarefas do dia a dia.

com a idade. Cuide-se para viver bem!

Quando alguém está ouvindo ou tocando um ins-

A solidão pode favorecer a perda de memória.
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Cursos de artes e de idiomas estimulam o cérebro.
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O QUE TEM DE NOVO

Iluminação
com lâmpadas de LED
A Coopercica iniciou no mês de julho a implantação
de sistemas de iluminação com lâmpadas de LED.

Nova linha de

Pães Coopercica
A Padaria Central, que fica na
loja 1 (Jd. Cica), acaba de lançar
uma linha de pães diferenciados.

Loja 3 - Antes e depois da instalação de lâmpadas LED

Trata-se de pães elaborados a partir de receitas diO projeto irá contemplar as seis unidades da rede e

ferenciadas, com ingredientes de qualidade, mas pre-

todas as áreas das lojas: venda e produção, drogarias,

cerca de 18 meses, apenas com a economia gerada nas

ços acessíveis. Podem ser adquiridos já embalados, nas

setores administrativos, depósitos, áreas de estacio-

despesas com energia.

seis lojas Coopercica.

Outra vantagem na implantação da tecnologia LED

Segundo Denis Moron, gestor da Padaria Central,

A tecnologia de LED é uma nova forma de geração

é a diminuição na geração de resíduos por trocas de

a ideia partiu da produção de pães saborosos, para se-

de luz, a partir de um processo eletrônico e não quími-

lâmpadas, já que a vida útil mínima dessas lâmpadas

rem consumidos em diferentes ocasiões e com acom-

namento e pátios.

co, como o que acontece nas lâmpadas fluorescentes.

é de 50 mil horas (muito superior às lâmpadas fluo-

É uma tecnologia moderna e que oferece muitas van-

rescentes). Além de um aumento de 2 a 3 vezes da vi-

“Quando criamos o pão doce da Fazenda, quisemos

tagens, como maior vida útil e eficiência de luminosi-

sibilidade nos ambientes, proporcionando maior qua-

inovar na receita tradicional de pão doce, eliminando

dade. As lâmpadas de LED não emitem radiação UV e

lidade de visualização dos produtos nas áreas de venda

a cobertura de creme. Assim surgiu este pão, de massa

panhamentos variados.

não contêm mercúrio. Já nas lâmpadas incandescen-

e maior segurança para os cooperados nos estaciona-

leve e adocicada, com uma farofa crocante por cima,

tes, mais de 90% da energia elétrica é desperdiçada em

mentos e nas áreas externas das lojas Coopercica.

que faz toda a diferença”, exemplificou Denis. Confira

forma de calor (radiação infravermelha).

As obras para implantação das luminárias de LED já

outros lançamentos.

É um projeto com alto impacto econômico e am-

foram concluídas nas lojas 1 (Jd. Cica), 2 (Pq. Eloy Cha-

biental, pois haverá uma redução do consumo de ener-

ves), 3 (V. Rio Branco), 4 (Jd. São Vicente) e 5 (Cam-

Torresmo temperado: o diferencial é o torresmo

gia com iluminação, de no mínimo 60%, o que pos-

po Limpo Paulista). Na loja 6 (Caxambu), a previsão é

preparado com temperos, além do presunto e queijo

sibilitará à Coopercica pagar todo o investimento em

para este mês.

darem um toque especial ao pão.
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Pão de Azeitona: indicado para patês e pastas.

Português: massa leve, regada com azeite e casca
crocante.
Brioche: tradicional receita francesa; pão de sabor
amanteigado, combina bem com geleias.
Chocolate com laranja: sua massa é leve, com aroma de laranja e gotas de chocolate.
Integral aveia e mel: preparado com farinha integral com aroma de mel; por cima, uma fina camada de
grãos de aveia para deixar o pão mais nutritivo.
• Encomendas podem ser feitas pelo telefone:
3378-2809.
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ACONTECE AQUI

AQUI VOCÊ GANHA

Coopercica realizou

Visita à Incrível

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Coopercica
promoveu o plantio simbólico de mudas.

Fábrica de
Chocolate!

Evento Ecológico
O evento foi realizado na Emeb “Antônio Loureiro”, em Jundiaí, no dia 04 de outubro passado. Participaram 293 estudantes, de 6 a 10 anos de idade, em dois
períodos: seis classes de manhã e cinco classes à tarde.
Na programação, diversas atividades direcionadas
aos estudantes, como recreação e teatro sobre o Meio
Ambiente com a Turma da Jujuba, plantio simbólico de
mudas nativas, além de distribuição de “kits” guloseimas aos participantes.
Esta comemoração faz parte do projeto “Criança
do Futuro, criado em 1998, para despertar e estimular o interesse das crianças sobre importantes temas

Parceria:

Para festejar o Dia das Crianças, a Coopercica
realizou uma promoção em parceria com a D’Viez.
Os ganhadores visitaram a fábrica de chocolate da D’Viez, no dia 20 de outubro passado. As crianças e os seus acompanhantes adoraram o evento, que

Apoio:

começou com um café da manhã na loja 3 (V. Rio Branco).
Em seguida, um ônibus fretado levou o grupo para uma visita monitorada, como no filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, com direito a Willy
Wonka, escultura de balão, pintura facial e degustação de chocolates finos
D’Viez. O evento teve apoio do Suco Prats.

sociais, como respeito mútuo, espírito de equipe, solidariedade, sustentabilidade e cidadania. Confira os
flashes.

Ganhadores das Motos Elétricas
No Dia das Crianças, 12 de outubro, a Coopercica e Qualidy Premium sortearam seis motos elétricas infantis 6 V (uma por loja). Os contemplados foram:
Loja 1 - David Antônio A. Soares
Loja 2 - Antônio Luiz Alves de Brito
Loja 3 - Guiomar Savioli Busanelli
Loja 4 - Natalie Fernanda L. de S. Gavazzi
Loja 5 - Andréia Costa dos Santos
Loja 6 - Mara Cristina M. Antunes
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DEU ÁGUA NA BOCA

Pei xes
ricos em ômega-3

Peixes de água fria, como sardinha, salmão e atum, são
ricos em ácidos graxos ômega-3, que ajudam a reduzir
o colesterol e a prevenir doenças cardiovasculares.

Alimentos do bem
Evite o consumo exagerado de alimentos ricos em
açúcar, sal e gorduras saturadas. Faz bem consumir
frutas, vegetais frescos, grãos integrais, carnes magras e peixes. Beba muita água para manter o corpo
hidratado.
Os laticínios magros têm reduzido teor de gorduras

Eles também auxiliam no funcionamento do cére-

saturadas e são fonte de proteínas.

bro. Combatem a osteoporose, a artrite reumatoide e
problemas de tiroide. Por isso, devem ser consumidos
três vezes por semana.

SALMÃO
Possui boa quantidade de ômega-3, que previne

SARDINHA
Rica em cálcio, ômega-3 e proteínas.
Tem sabor mais acentuado que o atum.
É nas espinhas que se concentra a maior
parte do cálcio oferecido por esse peixe.

doenças do coração. Sua carne é bastante versátil: pode

Sardinhas frescas podem ser grelhadas, fri-

ser consumida crua, malpassada, defumada, cozida ou

tas, assadas ou preparadas na brasa. Já a ver-

assada. Fica gostoso com molhos.

são em lata é prática e saborosa. Fica gostosa

ATUM
Além de saudável – fornece proteínas, minerais e

no sanduíche, no macarrão e no cuscuz.

CAVALA

vitaminas (como B12) -, sua versão enlatada é muito

É um peixe saboroso, de carne firme, fácil de co-

prática. A carne é firme, mas tem sabor suave. Pode

zinhar, com pouca gordura e muitos nutrientes, como

ser usado em saladas, tortas, sanduíches e pães. Fica

óleos essenciais, vitaminas e minerais. Possui também

ótimo em patês. Se quiser variar, misture o atum com

ômega-3. A cavalinha, como é mais conhecida, pode

iogurte natural no lugar da maionese.

ser feita grelhada, assada ou frita.
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Frutas secas, como damasco, uva-passa e ameixa
têm alta quantidade de potássio, mineral que atua no
controle da hipertensão.
Castanha-do-pará, pistache, noz, amêndoa e
amendoim são ricos em antioxidantes.
Azeite de oliva faz bem ao coração e também possui
propriedades antioxidantes, que ajudam a combater os
radicais livres, que envelhecem as células. O consumo
diário deve ser o equivalente a duas colheres de sopa.
Faça as refeições na companhia de outras pessoas,
quando puder. A socialização reforça os benefícios de
uma dieta saudável no cérebro.
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É ÉPOCA

COMPARTILHE ESSA IDEIA

Nov e m bro

“Criança Solidária 2018”sso!

Acerola

fo i u m s u ce

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.

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abobrinha

• Alho-poró

• Abacaxi

• Aspargo

• Almeirão

• Acerola

• Berinjela

• Brócolis

• Banana-nanica

• Beterraba

• Cebolinha

• Banana-prata

• Cenoura

• Endívia

• Caju

• Inhame

• Erva-doce

• Coco verde

• Maxixe

• Espinafre

• Framboesa

Associação Bem-Te-Vi

A Coopercica agradece as doações de brinquedos

• Nabo

• Jaca

às crianças carentes de Jundiaí e região. Mais uma vez,

• Pepino

• Laranja-pera

a campanha contou com a adesão dos cooperados.

• Pimentão

• Maçã

As entidades filantrópicas que receberam os donati-

• Tomate

• Mamão

vos foram as seguintes: Centro Educacional “João de

• Manga

Deus”, Aprendizado “Dom José Gaspar”, Associação
Bem-Te-Vi e Fundo Social de Solidariedade de Campo

• Maracujá
• Melancia

Aprendizado Dom José Gaspar

Limpo Paulista.

• Melão
• Nectarina
• Pêssego
• Tangerina

É rica em vitamina C, que ajuda no fortalecimento
do sistema imunológico, inibindo os radicais livres que

DO MOMENTO

IPTU eletrônico
para 2019

podem causar diversas doenças – respiratórias, pulmonares e até no fígado.
Já foi comprovado que a acerola possui maior
quantidade de vitamina C do que a laranja. Entre os
minerais presentes nessa fruta, destacam-se o potás-

Os contribuintes que possuem imóvel em Jundiaí podem se cadas-

sio, magnésio, cálcio e ferro, muito importantes para

trar no Portal da Prefeitura para receber os boletos de pagamento do

o bom funcionamento do organismo. Outra vantagem:

IPTU 2019 no seu e-mail.

a acerola tem poucas calorias (100g= 32cal), ideal para
quem faz dietas.
Originária da América Central, vem sendo muito
cultivada nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Seu
sabor é levemente adocicado, bem gostoso. Por isso, a
acerola é muito utilizada em sucos, sorvetes, geleias,
balas e licores.
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Segundo a Prefeitura, a medida tem por objetivo facilitar a vida do
contribuinte, que receberá o boleto em seu e-mail e não vai ficar dependendo da entrega do carnê pelos Correios.
Os interessados devem se cadastrar até o dia 30 de novembro no
site da Prefeitura de Jundiaí www.jundiai.sp.gov.br.
Quem optar por esse tipo de recebimento, irá receber o carnê completo, com todas as opções de pagamento.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

MANUAL DO
Foto ilustrativa

ENVELHECIMENTO

Idosos acrobatas
ganham documentário

Com o tempo, o corpo muda, a saúde não é mais

A causa do sofrimento está no apego, está em que-

a mesma e os sentidos diminuem. Sinal que você está

rer que dure o que não foi feito para durar. É viver uma

envelhecendo. Mas está vivo. É o que importa para

fase que não é mais a sua. Tente controlar essas emo-

você despertar para a vida. Preocupe-se em viver um

ções destrutivas e os impulsos mais sombrios. Isso

dia de cada vez.

pode sufocar a vida e esvaziá-la de sentido. Sua mente

Permita que o passado se torne passado. Abra mão

estará em conflito, quando se sentir inseguro. Viver é o

daquele padrão de beleza da juventude - ausência de

que importa. Concentre-se nisso. A sabedoria consiste

barriga, rugas e vasta cabeleira -, da memória infalí-

em aceitar nossos limites.

vel e do alto desempenho. Assim, ganhará qualidade

Você não tem que experimentar todas as coisas,

de vida. Querer reconquistar esse passado é um retro-

passar por todos os lugares. Isso é loucura, é exagero.

cesso porque o tempo não para. Este é o pré-requisito

Faça o que pode ser feito!

para a felicidade.
A história dos Superidosos, um grupo de praticantes de dança e arte circense, criado há 14 anos, em Mi-

zer de tudo”, disse o educador físico Fagner Rodrigues,

rassolândia (cidade próxima a São José do Rio Preto),

coordenador do projeto criado pela prefeitura de Mi-

ganha documentário que será lançado em 2019.

rassolândia.

“Eu só queria ficar em casa, deitada no sofá, cho-

Maria de Lourdes, que está há 11 anos no grupo,

rando. Por causa da depressão, não tinha vontade de

já teve dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) e con-

fazer nada”, desabafou a aposentada Rosemary Hur-

trariou o diagnóstico médico de que não poderia mais

tado, 60 anos, ao comentar que ficou deprimida depois

dançar. “Os médicos chamaram a minha filha e eles

que o filho se casou e ela passou a morar sozinha. Ro-

disseram que eu poderia morrer. Dois meses depois,

semary está no grupo há oito anos.

eu já estava dançando”, lembrou.

Maria de Lourdes Zampieri, 70 anos, também apo-

O grupo se reúne duas vezes por semana para en-

sentada, dizia que não estava feliz por ficar em casa só

saiar. São duas horas de treinos por dia. Eles partici-

cuidando do marido. “Não saia, não via gente, não ti-

pam de campeonatos de dança e festivais, além de se

nha vida”, completou.

apresentarem gratuitamente em shoppings, teatros e

Como num passe de mágica, Rosemary e Maria de

Tem tantas coisas interessantes para se viver na

O tempo é cruel? Na verdade, essa resistência em

fase em que está. Reúna seus familiares, amigos e ex-

aceitar as leis da natureza acaba espalhando sofri-

perimente vivenciar algo que ainda não fizeram jun-

mento por todos os cantos. Algumas pessoas, inclusi-

tos. O mais importante: celebre a vida. Agora, você tem

ve, melhoram na medida em que envelhecem. Não seja

mais tempo. Aproveite essa disponibilidade e desfrute

obcecado pelas aparências, livre-se das coisas super-

de bons momentos com as pessoas que você gosta e

ficiais.

admira.

A tentativa de resgatar o passado pode se trans-

Lembre-se: aceitando ou não, o processo vai con-

formar numa dor que você não tem como aliviar e que

tinuar. Assuma viver com dignidade e nobreza a partir

pode ferir sua alma. Aceite os obstáculos que o tempo

de agora. Nada nos pertence. O que importa mesmo é o

impõe. Sofrer é tentar resgatar algo que deveria ter vi-

que está dentro de nós. Quem tem muito dentro, pre-

vido e não viveu. Se não viveu na fase devida, o melhor

cisa ter pouco fora. Este é o segredo de uma boa vida.

a fazer é esquecer e aproveitar o que a vida oferece a
cada um.

até em São Paulo.

Lourdes se tornaram acrobatas. E fazem parte de um

“Sempre que somos convidados, aceitamos. É uma

grupo de 14 pessoas, 3 deles homens, com idades que

delícia viajar. Ocupa a cabeça e ainda fazemos exercí-

variam de 60 a 80 anos, praticantes de dança e da arte

cios”, afirmou Antônio Cícero Paredes, 73 anos, que há

circense.

cinco anos participa da trupe.

PARA REFLETIR

As mulheres se revezam entre passos de dança

“Filmamos os Superidosos se apresentando para o

Menos reclamação, mais elogio.

no solo e se equilibram sobre uma vara sustentada

público. A ideia é divulgar o grupo e mostrar a perfor-

Menos arrependimento, mais aceitação.

por dois companheiros. Também sobem no ombro do

mance deles para um número maior de pessoas e ser-

Menos medo, mais coragem.

companheiro e se equilibram, formando uma pirâmide

vir como exemplo motivacional para outros idosos”,

Menos intransigência, mais tolerância.

humana.

disse o cineasta Alexandre Estevanato, diretor do do-

“No início, eles tinham um pouco de medo em se
machucar. Hoje, preciso contê-los porque querem fa-
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cumentário.
Uma palavra pode definir a trupe: superação!

Menos dor, mais superação.
Menos passado, mais presente.
Não se esqueça: a vida é um Presente!
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 196

Tilápia ao Molho de Estrogonofe

Bolo de Acerola

Ingredientes

Ingredientes

400g de Filé de Tilápia Copacol

3 gemas

400ml de creme de leite fresco

3 claras em neve

200g de champignon em conserva laminado

2 xícaras (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de ketchup

1 xícara (chá) de margarina

1 cebola

1 xícara (chá) de suco de acerola sem as sementes

1 colher (sopa) de manteiga

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

40ml de conhaque

1 colher (sopa) de fermento em pó

azeite de oliva
pimenta branca a gosto

Modo de preparo

sal a gosto

Bata as claras em neve e reserve. Na batedeira bata as

sugestão de acompanhamento: batata palha

gemas, o açúcar e a margarina até formar um creme.
Acrescente, aos poucos, o suco de acerola e a farinha

Modo de preparo

de trigo. Bata bem. Retire da batedeira e junte as claras

Pique a cebola finamente. Na sequência tempere o

em neve, mexendo delicadamente, com fuê ou pão

Filé de Tilápia Copacol com sal e a pimenta branca.

duro. Por último, acrescente o fermento mexendo

Doure a cebola na manteiga, deixando dourar o fundo

também delicadamente. Enquanto isso, preaqueça

da panela, em seguida junte o conhaque e ferva até

o forno a 180°C. Despeja a massa em forma untada e

reduzir à metade. Misture o ketchup e o creme de

enfarinhada e leve para assar. Faça o teste do palito.

leite. Deixe ferver por alguns instantes, junte os

Quando estiver assado, espere esfriar e sirva.

champignons e tempere com sal. Doure a tilápia num
fio de azeite. Sirva o filé de tilápia regado com o molho
e acompanhado com a batata palha.
Receita Copacol

