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FIQUE BEM

Depressão

e Suicídio
entre jovens

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
a depressão é a segunda causa principal de morte
entre 15 a 29 anos no mundo.

• Desmotivação e desinteresse
Tristeza, isolamento e irritabilidade podem ser si-

• Sentimentos de desesperança e/ou culpa

nais dessa doença, considerada o mal do século pela

• Isolamento e problemas comportamentais

OMS. Os jovens são mais suscetíveis tanto por aspectos

• Baixa autoestima

biológicos quanto pelos novos desafios impostos nes-

• Distúrbios do sono

sa fase da vida. Conforme as estatísticas, predomina o

• Agressividade

sexo feminino.

• Queda no desempenho escolar

Pesquisas revelaram que as meninas passam mais
tempo nas redes sociais e estão mais propensas a apresentar sintomas depressivos na adolescência.
Devido ao alto índice de casos de suicídio entre 14 e
18 anos, a depressão tornou-se uma questão de saúde
pública.
O perfil de adolescentes que tenta o suicídio é de

• Ansiedade
• Comportamento suicida

TRATAMENTO
O diagnóstico precoce é essencial. As formas de
tratamento mais indicadas são as medicações e a psicoterapia.

estudantes que vivem com a família. Na maioria dos

É importante que o médico ou o terapeuta sugira

casos, aconteceu algum fato que potenciou a conduta

mudanças no estilo de vida de cada paciente, para ga-

autodestrutiva, como conflitos familiares, ruptura de

rantir uma melhor qualidade de vida. Antidepressivos

relacionamentos amorosos ou insucesso escolar.

produzem, em média, uma melhora dos sintomas de

SINTOMAS

60% a 70%, no prazo de um mês.
A presença de um psicoterapeuta é fundamental,

A depressão é um transtorno mental relacionado

pois ajuda o jovem a elaborar melhor os seus senti-

ao humor e ao afeto. Os sintomas variam de acordo

mentos contraditórios de amor e ódio, medo, culpa,

com a idade.

alegria, tristeza, onipotência, indiferença e insegu-

• Irritabilidade e instabilidade
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rança.

FIQUE BEM

O QUE TEM DE NOVO

Loja de Várzea Paulista:

Referência em Qualidade!

CUIDADO

A loja 7, inaugurada em 07 de dezembro, vem se

com os cigarros eletrônicos !

destacando na região pela qualidade dos produtos que
comercializa, como carnes, pães e hortifrutis.
O açougue tem atendimento personalizado no
balcão, igual ao da loja da V. Rio Branco, e serviço de
autoatendimento. Na padaria, os pães são feitos e assados na hora. O setor de hortifrutis conta com legumes, verduras e frutas fresquinhas, como se tivessem
saídas da horta.
Este padrão de qualidade Coopercica você encontra
em toda a loja. Destaque para a acessibilidade (amplos
corredores), sustentabilidade (instalação de lâmpadas

Esses cartuchos de nicotina
foram lançados para ajudar
os fumantes a se livrarem
da dependência de nicotina.

de LED em toda a loja, por exemplo) e segurança (câmeras de monitoramento 24h/dia).
Esta loja foi aberta a pedido dos moradores. Ampla, moderna e informatizada, tem área de vendas de
1.800m2, 13 check-outs, cerca de 13 mil itens à venda
e 100 funcionários. Oferece estacionamento com 100
vagas, fraldário e até área de descanso para quem está
fazendo compras.
A abertura da loja de número 7 representa mais
facilidade para a Coopercica negociar os preços dos

DEPENDÊNCIA INFANTIL
Em menos de 10 anos, os cigarros eletrônicos al-

Segundo o médico Drauzio Varella, os brasileiros

cançaram sucesso de vendas nos Estados Unidos e

estão fumando menos que os americanos e os euro-

na Europa. Porém, a sua eficácia é questionada pelos

peus. “Se não adotarmos medidas preventivas enér-

cientistas, ao comprovarem que muitos fumantes aca-

gicas, andaremos para trás. Sem controle, os cigarros

bam usando os dois tipos de cigarro.

eletrônicos tornarão dependentes de nicotina milhões

Eles não fazem fumaça; só o vapor é inalado jun-

de crianças brasileiras”.

to com a nicotina. Segundo os especialistas, isso não

A doutora em Saúde, Vera Luiza da Costa e Silva,

basta para ser rotulado como um produto que não pre-

concorda com Varella. “Os pais precisam se preocupar

judica a saúde.

com os cigarros eletrônicos, pois estão cheios de sa-

Os fabricantes se defendem argumentando que

bores, e são um convite para que as crianças tomem

eles não contêm substâncias cancerígenas nem a fuli-

contato mais cedo com o fumo. Existe até a turma que

gem resultante da combustão do fumo, o que evitaria

leva esses cigarros para a escola dentro do estojo”.

produtos com os fornecedores. Ou seja, os Cooperados

A loja 7 está instalada na Av. Duque de Caxias,

podem esperar preços competitivos, muitas ofertas e

2395, no Jardim Promeca, onde funcionava o “ataca-

promoções. E, sobretudo, a Qualidade que a sua família

rejo” Safra, em Várzea. Foi toda remodelada, para sa-

merece!

tisfazer os Cooperados.

AQUI VOCÊ GANHA

Ganhadores da Compra Premiada Mensal
• Mariana Lúcia P. de Souza (loja 1)

riscos de várias doenças cancerígenas. Entretanto, es-

Conforme Vera Luiza, no Brasil, 18% dos jovens

• Sônia Raquel C. Pena Garcia (loja 2)

• Márcia de Souza Silva Camar (loja 5)

tudos indicam que os cigarros eletrônicos podem cau-

na faixa dos 13 a0s 15 anos já experimentaram cigar-

• Sueli Ferreira Lima (loja 3)

• Adriana Bueno de Figueiredo (loja 6)

sar risco de infarto do miocárdio, de enfisema e outras

ro. “Isso é chocante e traz preocupação. Quanto mais

• Paulo Cesar Batista (loja 4)

• Sandra Regina S. Nunes (loja 7)

doenças pulmonares, como os cigarros convencionais,

cedo se der esse contato, maior será o risco da criança

por conterem nicotina.

tornar-se dependente”, concluiu.
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*Sorteio dos contemplados com vale-compras, correspondente ao valor do cupom fiscal, em 02 de janeiro. Consulte regulamento nas lojas e participe!
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COMPARTILHE ESSA IDEIA

DICAS

Nada melhor do que uma

ROTEIROS

Boa Leitura!

para fugir da folia e
Mergulhar no Mar!

A Bíblia é o livro mais lido, em qualquer
nível de escolaridade, revela a pesquisa.
O Carnaval está chegando; o feriado é dia 5 de março. Se o seu plano for
ficar longe da folia e perto do mar, vá descansar nas praias paulistas.

Livros são amigos que podemos carregar para todos os lugares e ainda vivenciar histórias em qualquer

Para os leitores, o incentivo veio da mãe ou repre-

parte do planeta e até fora dele. E seus ensinamentos

sentante do sexo feminino (11%), depois pelo profes-

são eternos.

sor (7%). As mulheres continuam lendo mais: 59% são

Apesar de tudo isso, 44% da população brasileira

leitoras. Entre os homens, 52% são leitores. Aumentou

não tem hábito da leitura e 30% nunca comprou um

o número de leitores na faixa etária entre 18 e 24 anos,

livro, segundo Retratos da Leitura no Brasil.

de 53% em 2011 para 67% em 2015.

Conforme esta pesquisa, o brasileiro lê apenas 4,96

Entre os escritores preferidos dos brasileiros es-

livros por ano – desses, 0,94 são indicados pela escola

tão Monteiro Lobato, Machado de Assis, Paulo Coelho,

e 2,88 lidos por vontade própria. Do total de livros li-

Augusto Cury, Jorge Amado, Carlos Drummond de An-

dos, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes.

drade, Cecília Meireles, entre outros.

SÃO SEBASTIÃO

famílias, casais e surfistas. A pé dá para fazer trilhas

• Barra do Una: além da beleza natural, areia bran-

para a Prainha do Félix e Praia das Conchas.

ca e fofa, o seu entorno conta com hotéis, pousadas e
restaurantes. De lá é fácil fazer passeios de barco.
• Praia do Juquehy: a vila formada pelo contorno do
rio é bastante agradável. É possível alugar um caiaque
e navegar pelo rio.

Para ler mais

Acompanhe as dicas de Eduardo Giannetti da Fonseca, economista, escritor e dono de
uma biblioteca com mais de 6 mil livros.
• A leitura precisa surgir do desejo pessoal. Portanto, para estar motivado é necessário
buscar livros que ofereçam experiências prazerosas.
• Se você não sente vontade de ler a mesma coisa todos os dias, tenha quatro ou cinco

• Prumirim: a sua cachoeira fica na beira da BR 102
(Ubatuba-Paraty). Quase deserta, é uma das praias
mais tranquilas; o acesso é fácil.

ILHABELA

• Camburi e Camburizinho: famílias com crianças,

• Praia de Garapocaia: oferece boa infraestrutu-

jovens e surfistas convivem numa boa neste belo ce-

ra, como estacionamento e restaurante. Além disso, a

nário com ótima infraestrutura.

passarela com acessibilidade ajuda as pessoas idosas e

UBATUBA
• Lagoinha: com extensa faixa de areia e sem ondas, conta com quiosques e boa infraestrutura hoteleira.
• Praia do Félix: combina diversos públicos, entre

com deficiências.
• Praia do Viana: bonita e sem ondas. De lá é possível ir para a trilha da Cachoeira da Friagem.
• Feiticeira: o pôr do sol deixa esta praia mais charmosa. O acesso é feito por uma passarela que atravessa
uma pequena queda d’água.

livros que reveze conforme sua disposição e tempo.
• Se empacar em um texto, não insista muito. Troque por outro livro que te deixe mais
ligado ao seu estado de espírito naquele momento.
• Aproveite qualquer intervalo. Carregue sempre leituras menos exigentes e as encaixe
ao longo do dia.
• O lugar ideal para a leitura vai depender do que irá ler. Se você precisa fazer anotações,
opte por uma mesa ou escrivaninha. Para algo mais lúdico, um sofá ou poltrona confortáveis.
• Ruído ambiente é um grande inimigo. Melhor deixar de fundo uma música suave, tocando bem baixinho.
• As novas tecnologias conspiram contra essa prática. Então, dê um tempo do seu eletrônico e das redes sociais para que possa se concentrar na leitura.
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É DIA

A Cooperativa que Conquistou Jundiaí e Região
Em 14 de abril, a Coopercica vai completar 50 anos
de fundação.

LOJA 2 - ELOY CHAVES

dade, com qualidade e melhores preços.
A evolução desta cooperativa não foi apenas eco-

A partir desta edição, vamos mostrar através de fo-

nômica. A Coopercica sempre investiu em projetos so-

tos um pouco da história bem-sucedida desta coope-

ciais e ambientais - voltados para a comunidade – e

rativa de consumo, que foi inaugurada nas instalações

também em treinamento para os seus colaboradores, a

da extinta Cica – numa área de 250 m², com apenas

fim de que todos possam crescer juntos.

um caixa e cinco funcionários - e hoje conta com sete
lojas, em Jundiaí e região.

Nesta primeira matéria, vamos mostrar fotos das
lojas 1 (Jd. Cica), 2 (Pq. Eloy Chaves) e 3 (V. Rio Bran-

O objetivo dos fundadores, então funcionários da
Cica, era a aquisição de gêneros de primeira necessi-

co), para que possam conhecer a trajetória de sucesso
desta cooperativa.
Inauguração em 1991

Remodelação da fachada

Colaboradores na reinauguração em 1998

Instalações

LOJA 1 - JARDIM CICA

A história começou na Cica

Construção da sede própria

Inauguração em 1978

Colaboradores da 1ª loja; alguns continuam na Coopercica

Passado e presente: uma só conexão. Colaboradores há 16 anos (abril de 2003) e hoje (fevereiro de 2019).
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LOJA 3 - VILA RIO BRANCO

Sr. Orlando Marciano com a maquete da loja

Construção

Inauguração em 1996

Amplo estacionamento
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DEU ÁGUA NA BOCA

Frutas no

V E R ÃO :
Uma delícia!
São muito saborosas, nutritivas e
ainda hidratam nosso organismo.
Possuem vitaminas, sais minerais, flavonoides, entre
outros nutrientes, que auxiliam na prevenção de doenças
cardiovasculares e diabetes.
As frutas são ricas em fibra e água, que ajudam na digestão e no bom funcionamento do intestino. E podem
ainda auxiliar no emagrecimento, já que suprem a vontade de comer doces. A recomendação é de 3 a 5 porções por
dia. Elas podem ser doces, ácidas e até azedas. Confira.

ÁCIDAS: limão, laranja, abacaxi e morango
Também chamadas de cítricas, são ricas em vitamina C e antioxidantes, o que
ajuda a fortalecer o sistema imunológico, evitando gripes e resfriados.
O suco de limão é bastante recomendado para melhorar a digestão e também para
reduzir os riscos de formação de pedras no rim. Mas não é indicado para pessoas com
azia.

SEMI-ÁCIDAS: manga, maçã, blueberry e pêssego
Elas estão em uma faixa intermediária entre as ácidas e as doces. As frutas dessa
categoria costumam ser indicadas, por exemplo, para o controle do colesterol ruim
(manga), boa digestão (manga e maçã), função diurética e laxativa (pêssego) e prevenir o envelhecimento celular (blueberry).

DOCES: banana e mamão papaia
A principal característica desse grupo é o alto teor do açúcar típico das frutas, a
frutose. Se consumidas em excesso, podem aumentar os níveis de glicemia. Por isso,
devem ser ingeridas com alguma fonte de fibra (como aveia) ou semente (como chia
e linhaça), para controlar os níveis de glicose no sangue.
A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo e uma das preferidas dos
brasileiros. Quem procura uma fonte extra de energia (natural e saudável), deve comer banana. Por isso é muito indicada para os praticantes de atividades físicas. Já o
mamão ajuda no processo digestivo e na queima de gorduras.

FRUTAS HIPER-HÍDRICAS: melancia e melão
Mais de 90% da sua composição é água. Ótima opção para o verão e em casos de
desidratação. Essas frutas só não devem substituir o consumo de água.
A melancia hidrata e ajuda a desintoxicar o organismo; o melão fortalece o sistema imunológico.
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É ÉPOCA

TÚNEL DO TEMPO

Fevereiro

Quema Baronesa
Foi do Japy?

Abacate
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

Rua
Baronesa do Japi

excesso) podem alterar esse cenário.

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abóbora

• Escarola

• Abacate

• Gengibre

• Hortelã

• Ameixa

• Milho verde

• Repolho

• Carambola

As histórias que as ruas de Jundiaí contam.

MARIA JANUÁRIA JORDÃO (BARONESA DO JAPY) – 1821-1912

vários imóveis e prestando assistência aos pobres. Por
isso, foi homenageada com nome de rua.

• Pepino

• Coco verde

• Pimentão

• Figo

Destaque: ação social

• Quiabo

• Goiaba

Casada com Joaquim Benedito de Queiroz Telles

Já o seu marido era poliglota e professor de Latim,

• Tomate

• Jaca

(Barão do Japy), seu sobrinho por parte de mãe, Maria

filho de Antonio de Queiroz Telles (Barão de Jundiaí) e

• Maçã

Januária teve 13 filhos. Naquela época, era comum ca-

irmão do Dr. Antonio de Queiroz Telles (Conde do Par-

• Pera

samentos entre parentes para evitar que o patrimônio

nahyba). Foi anfitrião da primeira visita realizada por

• Pêssego

se dividisse.

Dom Pedro II à cidade.

• Uva

A Baronesa do Japy ajudou muito a Igreja, doando

BARÃO DO JAPY - 1819-1888

Barão do Japy foi homenageado com nome de praça.

O abacate é rico em vitaminas e minerais. Originário da América Central, hoje é cultivado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, que aproveita a sua
versatilidade para uso culinário. A polpa do abacate é

É DIA

considerada uma das mais suculentas.
Rico em glutationa, um poderoso antioxidante,
combate os radicais livres e promove a renovação celular. Além disso, possui beta-sitosterol, composto

Horário de Verão acaba em 17 de fevereiro

que age no fígado equilibrando os níveis de colesterol.
Se o abacate for ingerido à noite, pode evitar o pico
de cortisol, melhorando a qualidade do sono.

Deve trazer uma economia de energia de até 5% para o país.

A fruta conta com as poderosas vitaminas A e C,
que, por sua ação antioxidante, impede o envelhecimento precoce da pele também.
O abacate fornece energia (100g = 120 calorias),

começou em 04 de novembro passado.

ter permanente em 2008.
As regiões Norte e Nordeste não adotam esse sistema porque ficam mais próximas da linha do Equador,

sem elevar os níveis glicêmicos. Portanto, é um ali-

No horário de verão 2017/2018, a região de Campi-

onde os dias e as noites têm a mesma duração ao longo

mento indicado às pessoas diabéticas, para aqueles

nas teve uma redução de 74.206 kilowatts/hora (MWh)

do ano, o que traria uma economia pouco significativa.

que fazem dieta e também para atletas e praticantes

no consumo de energia elétrica, segundo a CPFL Pau-

Já nos outros estados brasileiros, o sol se põe mais tar-

de atividades físicas. Entretanto, para se beneficiar dos

lista, responsável pelo abastecimento de 234 cidades

de, o que permite economizar eletricidade.

nutrientes do abacate, consuma com moderação.

do interior paulista. Esta economia pode ser compara-

Cerca de 30 países também são adeptos do horá-

O abacate pode ser ingerido in natura, em sucos,

da ao abastecimento de 8 dias de energia em Campinas.

rio de verão. Adiantar os relógios em uma hora nesses

vitaminas, sorvetes e outras sobremesas. Fica uma de-

O horário de verão foi criado em 1931, pelo então

países faz uma grande diferença porque permite a luz

lícia servido em saladas!
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A partir de 17 de fevereiro, é preciso atrasar os relógios em uma hora, pois termina o horário de verão, que

presidente Getúlio Vargas. A medida passou a ter cará-

solar até as 22 horas.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

Amigos abriram Empresa de

Entregas com Bicicletas

A Porta se Fechou?

Abra a Janela!

Temperamentos e interesses tão
diferentes podem acabar em conflito.
Ou em um projeto bem-sucedido.

Victor Castello Branco é emotivo, inquieto, extrovertido. Formado em Administração, fez pós-gra-

modelo de entregas com bicicletas.

duação em Marketing. Torce pelo Santos. Já André

Começava a nascer a Courrieros Entregas Ecoló-

Monteiro de Barros Biselli costuma agir com frieza e

gicas, que abriu as portas em outubro de 2012. “Fui o

se caracteriza pela prudência. Graduado em Direito,

primeiro funcionário. Não sabia se duraria um mês,

especializou-se em Economia. É palmeirense.

um ano, 10 anos... Mas resolvi entrar de cabeça”, re-

Esta história se passa numa época distante, em um

usar o martelo e não teria tempo nem disposição para

cordou Julio França, hoje à frente da oficina que presta

povoado que para se chegar à cidade mais próxima era

enfrentar dois dias de viagem (um para ir e outro para

serviços a Courrieros.

preciso fazer uma longa viagem. Não havia quase trens

voltar em trem de carga), se ofereceu em pagar as des-

e a estação mais próxima ficava longe.

pesas com o transporte, além da ferramenta. Antonio

Apesar das diferenças, Victor e André cultivam uma
amizade de quase duas décadas. Além disso, são sócios
da Courrieros, empresa de entregas com bicicletas em
São Paulo.
Aptidões distintas mantêm vivo o negócio, que se
equilibra entre a busca pelo lucro e a promoção de inclusão social e sustentabilidade.

“Devido ao desgaste físico, o trabalho de entrega
com a bicicleta não é para a vida inteira. Nossa preocu-

Antonio trabalhava há muito tempo como porteiro

pação é que o ciclista saia da Courrieros em condições

de um cabaré nesse vilarejo. Um dia, o gerente se apo-

Assim, começou sua trajetória como “caixeiro via-

melhores do que entrou”, comentou André.

sentou e ele foi despedido. Apesar de ter recebido uma

jante”, até conseguir abrir uma lojinha no seu povoa-

indenização, não sabia qual o caminho seguiria, pois

do. Agora, ele não precisava mais se deslocar, pois os

não tinha aprendido outro ofício.

pedidos eram entregues no seu comércio.

Em junho de 2013, veio a confirmação de que per-

aceitou a proposta.

“Deixamos de lado nossos pequenos desentendi-

seguiam a trilha certa. Foram à Guatemala para rece-

mentos para nos concentrar no que interessa”, disse

ber o prêmio Eco-Challenge, promovido pela Young

O porteiro sentiu como se o mundo desmoronasse.

Com o tempo, os moradores dos povoados vizinhos

André. Victor completou, brincando: “A gente quase se

Americas Business Trust, plataforma de apoio a jovens

O que fazer? Lembrou que no cabaré, quando quebrava

preferiram comprar na sua loja do que gastar dias via-

mata nas discussões, mas dá certo no fim.”

empreendedores.

alguma cadeira ou mesa, ele sempre arrumava, com

jando.

Ao longo de sete anos, a empresa já empregou mais

A empresa se consolidava, crescia o número de ci-

de 300 pessoas, inclusive refugiados e ex-presidiários.

clistas. De repente, o baque. Em outubro de 2014, André

Começou com um investimento de R$ 40 mil e fa-

foi avisado que um ciclista da Courrieros tinha sofrido

Mas só contava com alguns pregos enferrujados

loja numa fábrica de ferramentas. Agora, ele fabricava

turou R$ 3 milhões em 2018. A Netshoes é um dos seus

grave acidente no cruzamento das avenidas Paulista e

e um alicate mal conservado. Usaria uma parte da

e vendia ferramentas, sem intermediários. O negócio

clientes.

Brigadeiro Luís Antônio. A bicicleta se chocou com um

indenização para comprar uma caixa de ferramen-

prosperou e ele se tornou um empresário bem-suce-

A Courrieros esteve entre as poucas empresas que

ônibus. O entregador foi levado a um hospital, onde

tas completa e começaria consertando a sua mobília.

dido. Nada disso teria acontecido se ele não fosse de-

se beneficiaram com a paralisação dos caminhoneiros,

morreu. “Foi o nosso pior momento”, lembrou André.

Como não tinha uma loja de ferramentas onde morava,

mitido do seu emprego.

em maio de 2018. Como não depende de combustível

Passado o velório, os sócios cogitaram fechar a

precisou viajar. Valeu a pena. Apesar da longa jornada,

para as entregas urbanas, viu o número de pedidos

empresa, mas receberam apoio dos funcionários para

quintuplicar nesse período.

continuar com o negócio. A partir daí, começaram a

Quando voltou, um vizinho, sabendo que ele tinha

suspender e até demitir ciclistas em caso de desrespei-

comprado as ferramentas, pediu-lhe emprestado o

to a itens de segurança. “A fatalidade nos fortaleceu,

martelo e Antonio concordou.

O COMEÇO
Em 2011, os amigos deram início ao projeto, depois
que André viajou aos Estados Unidos e conheceu um
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inclusive passamos a ter uma outra visão dos problemas financeiros”, concluiu Victor.

cuidado e carinho. Pensou que esta poderia ser uma
boa ocupação até conseguir um emprego.

conseguiu realizar o seu objetivo.

Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho voltou e fez uma proposta. Como ainda precisaria

Depois de alguns anos, Antonio, graças ao seu esforço e ao seu empreendorismo, investiu o lucro da

PARA REFLETIR
Geralmente, as mudanças são vistas
como adversidades. Mas podem ser bênçãos.
Nas crises surgem as oportunidades. Se alguém lhe fecha a porta, procure as janelas.
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 199

Suco de Manga com Laranja e Gengibre

Água de Coco com Morango e Amora

Ingredientes

Ingredientes

1 manga madura

1 xícara (chá) de morangos congelados

3 laranjas médias maduras

1 xícara (chá) de amora congelada

30g de gengibre ralado

500ml de água de coco

6 cubos de gelo

açúcar se necessário

Modo de preparo

Modo de preparo

Descasque a manga e corte-a em pedaços. Reserve.

Coloque as frutas junto com a água de coco em um

Descasque as laranjas, retire as sementes e a parte

liquidificador. Bata muito bem até ficar homogêneo.

branca, corte-as em pedaços. Coloque as frutas
picadas no liquidificador, acrescente o gengibre e bata.

Maionese de Abacate

Coloque o gelo, bata novamente e coe. Sirva gelado em
um copo alto.

Ingredientes
1 abacate médio maduro, 400g aproximadamente

Suco Refrescante

1/2 xícara (chá) de salsinha picada

Ingredientes

2 colheres (sopa) de suco de limão

1/4 de melão
1 limão grande
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de hortelã
4 folhas de agrião
2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de molho de mostarda
1 dente de alho pequeno, sem casca
1/2 xícara (chá) de azeite de oliva extravirgem
sal a gosto

Modo de preparo
Retire a casca e o caroço do abacate e corte-o em

4 cubos de gelo

pedaços. Transfira para o liquidificador, juntamente

Modo de preparo

o azeite e o alho. Bata bem os ingredientes até formar

Retire 1/4 do melão, descasque e descarte as
sementes. Corte a fatia em pedaços pequenos e leve ao
liquidificador. Acrescente o suco do limão e bata com
todos os ingredientes. Coe e sirva em seguida.

com a salsinha, molho de mostarda, o suco de limão,
uma mistura homogênea. Por último, acerte o sal.
Sirva gelada com torradas, saladas, sanduíches.

