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Loja 6 - Av. Humberto Cereser, 3805 - Caxambu
2ª a sáb: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Loja 1 - Rua João Ferrara, 233 - Jardim Cica
2ª a 6ª: 8h às 22h; sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3378-2800
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2ª a 6ª: 8h às 23h; sáb: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Fone: 4581-9028
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2ª a sáb: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
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2ª a sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3109-1434
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FIQUE BEM

Doenças
de

Pele

Representam hoje a quarta
maior causa de incapacitação
do planeta. Confira algumas.

DERMATITES
A dermatite atópica surge sem motivo aparente e
costuma estar ligada a crises de rinite e asma. É mais
comum em crianças.
A dermatite de contato, mais frequente em adultos,
provoca irritação depois da exposição a uma substância ou tecido (por exemplo, perfume e lã).

clínico feito por um médico especializado ou uma biópsia pode diagnosticar a doença.

URTICÁRIA
É uma irritação cutânea com lesões avermelhadas
e levemente inchadas, como vergões, que aparecem na

Já a dermatite seborreica, a famosa caspa, na maio-

pele e coçam muito. Pode surgir em qualquer área do

ria das vezes, causa descamação do couro cabeludo e

corpo. Embora seja mais comum entre os 20 e 40 anos,

das sobrancelhas. Nos casos menos severos, xampus

pode ocorrer em qualquer idade.

especiais resolvem.

CÂNCER DE PELE

PSORÍASE
Doença crônica e não contagiosa, sua causa é des-

É o mais comum no Brasil e a maioria está associa-

conhecida. Manchas vermelhas, descamação da pele,

da à exposição excessiva ao sol. Se for descoberto cedo,

coceira, queimação e dor são os principais sintomas.

a chance de cura é superior a 90%. A prevenção deve

Geralmente, as manchas aparecem nos cotovelos, jo-

começar ainda na infância. Evite os horários de maior

elhos e costas. Cerca de 70% dos portadores apresen-

incidência solar (das 10h às 16h), use chapéus de abas

tam a forma mais leve, capaz de ser controlada com

largas ou bonés, óculos de sol com proteção UV e filtro

cremes e hidratantes, mas 30% dos casos são mais

solar diariamente, com, no mínimo, fator de proteção

graves e precisam de medicações orais e injeções. Em-

30.

bora não tenha cura, com a nova geração de medicaO câncer de pele pode se assemelhar a pintas, ecze-

mas ou outras lesões benignas. Somente um exame
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mentos até os quadros mais graves estão conseguindo
ser bem controlados.

O QUE TEM DE NOVO

Inauguração
da Loja

A Qualidade
que Sua Família Merece!

em Várzea Paulista

A loja de Várzea Paulista, inaugurada em 07 de dezembro,
já é referência em qualidade para a região.

“Chegamos para ser referência em qualidade”, destacou Orlando Marciano, Presidente
do Conselho de Administração da Coopercica,
durante a solenidade de inauguração da loja de
Várzea Paulista.
Marco Antonio Bueno, Gestor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Várzea,
comentou que “foi um namoro antigo e que vai
dar casamento para a vida toda”.
O Diretor-Presidente da Coop, Márcio Valle, disse que estava emocionado por acompanhar o crescimento da Coopercica e “que esta
cooperativa chegou até aqui com seriedade e
preocupação com o Cooperado”.

A pedido dos moradores, a Coopercica abriu

Participaram do corte da fita inaugural Or-

sua sétima loja em Várzea Paulista. Moderna,

lando Bueno Marciano (Conselheiro Presiden-

ampla e informatizada, segue o padrão de qua-

te), Beatriz de Melo Palacine Carvalho (Conse-

lidade Coopercica, com acessibilidade, susten-

lheira Administrativa), José Apparecido Longo

tabilidade e segurança, com área de vendas de

(Conselheiro Operacional) e a Diretora Execu-

1.750m2, 13 check-outs, cerca de 13 mil itens à

tiva, Ana Luiza Borges Gomes.

venda e 100 funcionários. Conta com 100 vagas

Orlando aproveitou o evento para agradecer a todos que colaboraram para que a loja

de estacionamento, fraldário e até área de descanso para quem está fazendo compras.

fosse inaugurada em tempo recorde, 1 mês,

Os destaques são o açougue (com autoa-

seguindo o padrão de qualidade Coopercica.

tendimento personalizado, igual ao da loja da

“A nova loja quer atender as necessidades dos

V. Rio Branco em Jundiaí/SP.), padaria e o setor

moradores de Várzea e região, com preços jus-

de hortifrútis com qualidade e variedade.

tos, qualidade no atendimento e nos produtos.

Com a abertura desta nova loja, os Coo-

Estamos cumprindo o papel social e econômi-

perados podem esperar preços competitivos,

co de uma cooperativa”.

muitas ofertas e promoções.

O Presidente do Conselho de Administra-

A loja 7 está instalada na Av. Duque de Ca-

ção também anunciou que os Cooperados po-

xias, 2395, no Jardim Promeca, em Várzea

dem esperar mais novidades este ano, quando

Paulista/SP. Foi toda remodelada, para satis-

a Coopercica completa 50 anos de fundação.

fazer os Cooperados.
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COMPARTILHE ESSA IDEIA

DICAS

Ração Solidária:

A Ração
Ideal

uma atitude de carinho!

para seu pet

1/2 Tonelada
arrecadada!

Cada ração tem uma finalidade
e varia de acordo com a saúde
e o gosto do animal.

Parabéns a todos os nossos Cooperados que exerceram
sua solidariedade e arrecadaram juntos mais de meia tonelada de ração e produtos de higiene animal.
Os donativos foram encaminhados para as ONGs APATA
e Grupo Bom Amigo e vão ajudar centenas de “doguinhos” a
terem uma vida melhor! Essas entidades cuidam e protegem
de animais abandonados.
A Coopercica apoia incondicionalmente as causas volta-

A ração é uma mistura balanceada de alimentos

das para a proteção animal e fica muito orgulhosa em cola-

para fornecer os nutrientes que o seu pet precisa. A es-

borar para um mundo mais justo e fraterno!

colha deve ser feita conforme a raça, a idade, o tama-

É considerada a “elite” da alimentação animal in-

nho e a saúde do seu dog ou felino. Existe, inclusive,

dustrializada. Além de balanceada, é produzida a par-

ração para animais diabéticos, com problemas renais,

tir de proteína animal, que tem maior aproveitamento

entre outras. O melhor a fazer é consultar um veteri-

na digestão do pet, além de usar apenas conservantes

nário para tirar dúvidas; ainda mais se o seu pet estiver

naturais na sua composição.

As pessoas interessadas em ajudar essas ONGs podem
entrar em contato pelo telefone (11) 97281-0940.

abaixo ou acima do peso ideal.

ÚMIDA X SECA
A diferença delas é quantidade de água. Não há
exatamente uma variação na qualidade e o animal ficará nutrido e saudável com as duas opções.
A ração seca é a preferida dos tutores: mais barata,

JUNDIAÍ TEM 12 MIL ANIMAIS ABANDONADOS
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As rações super premium estão disponíveis também para animais mais velhos ou para determinadas
raças.
Quanto ao valor, por causa da qualidade da ma-

cachorro mastiga, o alimento retira o excesso de tár-

mium. Porém, em relação à saúde e bem-estar do ani-

taro acumulado.

mal, vale pesar o custo-benefício da mesma.

dentição mais frágil e nem sempre está inteira - e ope-

estão abandonados nas ruas da cidade, 10% do total de animais domés-

rados, a ração úmida facilita a ingestão e ainda hidrata.

PREMIUM

que a principal justificativa de abandono é o comportamento dos cães e

Para os pets, essa ração é bem mais fácil de digerir

gatos. “As pessoas não se empenham para melhorar o comportamento

que a comum, pois tem alguns componentes animais

do animal e já querem colocar para adoção", disse.

que fornecem mais nutrientes na absorção do trato

animais abandonados, só em casos judiciais ou de extremo maus-tratos.

menores.

téria-prima, costuma ser mais cara que a ração pre-

mal, órgão ligado à Prefeitura de Jundiaí (SP), cerca de 12 mil animais

O Departamento, que abriga gatos e cachorros, não faz o resgate de

seja, seu cão ou gato já se sente satisfeito com porções

da para limpeza dos dentes. Por exemplo, conforme o

Para animais idosos - que normalmente tem a

A diretora dessa entidade, Alessandra Benedetti Ferreira, explicou

Por causa da sua alta concentração de nutrientes,
essa ração acaba causando a chamada “saciedade”, ou

prática de armazenar e dura bastante tempo. É indica-

Segundo levantamento feito pelo Departamento de Bem-Estar Ani-

ticos do município, estimado em 120 mil.

SUPER PREMIUM

digestivo. Também diminui o volume de fezes, já que
apresenta menos resíduos na sua composição.
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DEU ÁGUA NA BOCA

C O M O

A P R O

Cascas

V E I T A R

A S

das Frutas

Quem disse que só o suco da
polpa das frutas é gostoso?

É possível utilizar as cascas para fazer deliciosos e nutritivos sucos.
As cascas são ricas em fibras, que ajudam a regular o intestino e
também geram saciedade, bom para quem faz dieta.
Além de cuidar da sua saúde, você também está contribuindo para
o meio ambiente, diminuindo a quantidade de resíduos orgânicos que,
em decomposição, agridem o Planeta.

Os sucos precisam ser coados
depois de batidos no liquidificador.

ABACAXI
Primeiro, higienize bem a casca. Em seguida, bata no
liquidificador e depois coe (veja na página de Receitas).
Nada de jogar fora o bagaço! Você pode utilizá-lo em doces. O abacaxi é rico em vitaminas C e do complexo B; em
minerais como potássio, cálcio, ferro e manganês.

MANGA
A casca da manga contém betacaroteno – substância
que dá cor alaranjada ao alimento. Esse nutriente é um
poderoso antioxidante, que reduz o risco de câncer e doenças cardiovasculares.

MAÇÃ

Talos e Folhas
Talos podem ser aproveitados como recheio de tortas, panquecas e
também para o preparo de patês e molhos. Em alguns casos, devem ser
refogados antes para ficarem mais moles.

Coloque também no seu cardápio o suco da casca de

Os talos do rabanete vão bem na omelete, enquanto os do brócolis

maçã, que possui pectina, uma fibra especial que ajuda a

são bons complementos à maionese de legumes e no tempero do arroz.

controlar a glicemia e a diminuir o mau colesterol.

Talos de couve podem ser usados em sopas e farofas.
As folhas de algumas hortaliças, como beterraba, rabanete, brócolis

JABUTICABA
As casquinhas escuras dessa fruta são ricas em cálcio.

e salsão, acabam indo para o lixo, mas rendem pestos, tortas, picles e
vão bem em saladas, refogados ou como tempero. Experimente!!

Experimente fazer um suco da casca de jabuticaba e bater
com água de coco. Além de ficar saboroso, faz bem para a
pele, para os cabelos e os ossos.
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É ÉPOCA

DICAS

Janeiro

Fruta-doConde

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

diversão para a família

excesso) podem alterar esse cenário.

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abóbora

• Alface

• Abacaxi

• Abobrinha

• Cebolinha

• Carambola

• Beterraba

• Couve

• Coco verde

• Pepino

• Salsa

• Figo

• Pimentão

• Framboesa

• Quiabo

• Fruta-do-conde

• Tomate

• Laranja-pera
• Mamão
• Maracujá
• Melancia
• Nectarina
• Uva

As férias escolares estão a todo vapor. Acompanhe dicas de passeios.
WET’N WILD
Nada melhor que se refrescar neste calor num parque aquático. O Wet’n Wild fica em Itupeva, pertinho

ciar um dos maiores aviários, onde os pássaros podem

de Jundiaí, e oferece atrações para todas as idades. As

voar com liberdade.

crianças vão adorar o Kid’s Lagoon e o Wet Adventure,
As frutas nativas do cerrado, como a fruta-do-

com uma tirolesa aquática com 120 metros de descida.

conde, a pinha, a atemoia e a graviola, além de

O Wave Lagoon é uma piscina com 5 tipos de onda.

saborosas, são ricas em vitamina C, do complexo B e

A família se diverte como se estivesse em uma praia.

fibras.

O parque conta com estacionamento, vestiários, fral-

A fruta-do-conde, apesar de se parecer com a pi-

dário, áreas de descanso e quiosques com lanchonetes.

(LDL) e são indicadas para o tratamento de anemia,
diarreia e desnutrição.
O resultado do cruzamento entre a fruta-do-conde

de artesanato.
• Zooparque: Rod. D. Pedro I, Km 95.5, Bairro Paraíso das Aves - Itatiba – Fone: (11) 4487-8205.

• Wet – Acesso pela Rod. dos Bandeirantes , km 72,
Itupeva – Fone: (11) 4496-8000.
www.wetnwild.com.br

www.zooparque.com.br

MIS - SÃO PAULO
Dividida em 16 núcleos, a Exposição Quadrinhos,

e a cherimoia, originou a atemoia. Ela deve ser consu-

ZOOPARQUE ITATIBA

no MIS, homenageia os personagens das HQs. E mos-

mida com moderação pelos diabéticos porque contém

É o maior zoológico particular do Brasil com 500

tra um panorama dos quadrinhos no mundo desde a

grande concentração de açúcar natural.
Já a graviola tem a casca lisa e espinhos aparentes. Seus gomos são mais difíceis de serem retirados e
possui um gosto levemente ácido. A fruta é usada para
fazer picolés, mousses e sucos.
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O parque dispõe de restaurante, lanchonetes e loja

WhatsApp: (11) 97462-0251 / 99538-6053.

nha, é maior. Ambas são levemente doces e seus nutrientes ajudam a regular os níveis do mau colesterol

Não deixe de visitar o Mini Zoo, com uma área de
4.000 m² e uma variedade de animais domésticos.

mil m² de área verde e cerca de 1.200 animais de 180

Pré-História, com mais de 600 obras.

espécies diferentes, que vivem em amplos ambientes
que reproduzem seu habitat natural.
Duas atrações imperdíveis: conhecer a maior família de rinocerontes brancos africanos do Brasil e apre-

• MIS - Av. Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo.
Fone: (11) 2117-4777. Terça a Sábado, das 10h às 20h.
Domingo: das 9h às 18h. Até 31 de março de 2019.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

Indígena é Eleita Deputada
e recebe Prêmio da

ONU

Joênia Wapichana, além de ser a primeira indígena
Foto: Mel Snyder, 2015

eleita no país, venceu importantíssimo prêmio de Di-

Tudo
Vai
Dar
Certo!

reitos Humanos, conferido a celebridades como Martin Luther King, Nelson Mandela e Malala Yousafzai.
Nascida na comunidade indígena de Wapichana,
em Roraima, é defensora dos direitos humanos dos
índios.
Ficou conhecida ao defender um caso de disputa de
terras indígenas na Comissão Interamericana de Di-

Meu nome é Felicidade. Sou casada com o Tempo. Ele é o responsável pela

reitos Humanos (CIDH). Depois disso, foi nomeada a

solução de todos os problemas. Ele constrói corações. Cura machucados. Ven-

primeira presidente da Comissão Nacional de Defesa

ce a tristeza.
Juntos, eu e o Tempo, tivemos três filhos: a Amizade, a Sabedoria e o Amor.

dos Direitos dos Povos Indígenas.

A Amizade é a filha mais velha. Uma menina linda, sincera, alegre. Brilha

Advogada e mestre pela Universidade do Arizona,

como o sol. Ela une as pessoas, tentando nunca ferir, sempre consolar.

nos Estados Unidos, ela também foi primeira mulher
indígena a se formar em Direito e exercer a profissão
no Brasil.

FRASES DA JOÊNIA

A filha do meio é a Sabedoria. Culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao
pai, o Tempo. A Sabedoria e o Tempo andam sempre juntos.

“Este prêmio vai fazer com que o mundo preste

“Os indígenas são cidadãos, pessoas

O caçula é o Amor. Ah, como esse me dá trabalho! É teimoso. Às vezes,

atenção nos povos indígenas, que têm direitos e va-

que querem participar dos processos que

quer morar somente num lugar. Eu vivo dizendo: “Amor, você foi feito para

lores”, disse Joênia, ao dedicar o prêmio às mulheres

estão sendo discutidos nos seus países. São

morar nos corações e não só em um.”

indígenas.

defensores de direitos, de conhecimentos,

O Amor é complexo, mas lindo, muito lindo. Quando começa a atirar fle-

A ativista, de 43 anos, também afirmou: “Quando

de saberes. A gente vai fazer também com

chas por todos os lados, eu chamo o pai dele, o Tempo, e aí ele vai fechando

eu levo a palavra como primeira mulher indígena for-

que as crianças possam viver este exem-

as feridas que o Amor abriu.

mada no Brasil, é justamente para dar um incentivo,

plo. E eu entendo que este reconhecimento

para que essa minha imagem possa ser reproduzida,

vai servir também para nos proteger”.

multiplicada dentro dos povos indígenas”.

Tudo vai dar certo! Acredite no Tempo, na Amizade, na Sabedoria, no
Amor... na Família! Aí, quem sabe, eu, a Felicidade, não bato na sua porta?

“Infelizmente, ainda são poucas as

Criado pela Assembleia Geral da ONU em 1966, o

mulheres com visibilidade na mídia. Acre-

prêmio de 2018 coincide com o aniversário dos 70 anos

dito que existem muitas como eu, que es-

da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

tão se esforçando e defendendo seus direi-

Mais de 300 pessoas concorreram ao prêmio, em

tos, que são guerreiras. Eu conheço várias,

diversas áreas. Além da brasileira, outras duas ativis-

que fazem um trabalho brilhante, inclusi-

tas foram premiadas. A cerimônia para a entrega dos

ve, muito antes de mim. Só que ainda não

prêmios aconteceu em 10 de dezembro do ano passa-

foram reconhecidas”.

PARA REFLETIR
• Se você quer apenas andar rápido, ande sozinho. Mas se quiser caminhar longe, ande junto!
• Luz solar, descanso, dieta, autoconfiança e amigos: mantenha-os em todas as fases da sua
vida e assim desfrutará de uma vida saudável.

do, na sede da ONU, em Nova York.
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 198

Bolo de Casca de Banana

Bolinho de Talos de Brócolis

Ingredientes

Ingredientes

4 cascas de banana madura

2 xícaras (chá) de talos de brócolis cozidos

4 ovos

2 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 cebola média picada

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

6 colheres (sopa) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de óleo

sal a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

óleo para fritar

1 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo
Bata no liquidificador os talos cozidos juntamente

Modo de preparo

com os ovos. Retire e misture com os ingredientes

Bata no liquidificador as cascas de banana com leite,

restantes. Com a ajuda de uma colher, modele a massa

óleo, ovos e manteiga, até ficar uma massa homogênea.

e frite os bolinhos em óleo quente.

Em um vasilha, junte o açúcar, a farinha e o fermento
em pó. Depois, misture com a massa do liquidificador,
até ficar uma massa homogênea. Coloque em uma
forma e leve ao forno médio preaquecido.

Suco de Casca de Abacaxi com Hortelã

Farofa de Talos de Couve
Ingredientes
2 xícaras (chá) de talos de couve em cubinhos cozidos
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picados

Ingredientes

3 colheres (sopa) de margarina

4 xícaras (chá) de casca de abacaxi

1/2 xícara (chá) de farinha de mandioca

6 xícaras (chá) de água

sal e salsinha a gosto

4 colheres (sopa) de hortelã
suco de 1 limão

Modo de preparo

5 colheres (sopa) de açúcar

Em uma panela, aqueça a margarina, doure o alho e
a cebola. Junte os talos de couve e o sal, em seguida

Modo de preparo

refogue. No final, coloque a farinha de mandioca e

Bata no liquidificador as cascas de abacaxi com a água

misture bem. Desligue o fogo e adicione a salsinha.

e coe. Acrescente hortelã, suco de limão e o açúcar.
Bata novamente. Sirva gelado.

