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LOJAS COOPERCICA

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
Loja 2 - Rua Romeu S. Machado, 105 - Pq. Eloy Chaves
2ª a 6ª: 8h às 23h; sáb: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Fone: 4581-9028
Loja 3 - Av. Frederico Ozanan, 6001 - V. Rio Branco
2ª a sáb: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 - Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 - Jd. São Vicente
2ª a sáb: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
Loja 5 - Rua Maria J. Rodrigues, 90 Jd. Sta. Lúcia - Campo Limpo Paulista
2ª a sáb: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Fone: 4812-9610

Loja 7 - Av. Duque de Caxias, 2395 Jd. Promeca - Várzea Paulista
2ª a sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3109-1434

NOVA
LOJA!
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FIQUE BEM

50 ANOS

Como prevenir
a Hipertensão

OCESP
homenageou a Coopercica

CENÁRIO DE MUDANÇAS
Durante o evento, foram debatidos temas perti• Ingerir muito sal.

nentes ao Cooperativismo, como o atual cenário de

uma doença silenciosa, que pode causar in-

• Consumir álcool de forma exagerada.

mudanças pode representar novas oportunidades para

farto, insuficiência cardíaca e Acidente Vas-

• Tabagismo.

as cooperativas diversificarem negócios e se fortalece-

cular Cerebral (AVC).

• Histórico de hipertensão na família.

rem em seus respectivos segmentos do mercado.

A hipertensão arterial ou pressão alta é

Em indivíduos saudáveis, a pressão arterial considerada ótima é de 12 por 8; normal,

DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO

de 13 por 8; limítrofe, 14 por 9.

• É importante o diagnóstico precoce, ob-

No Brasil, cerca de 30% da população,

• Além da aferição, a pressão alta pode ser

a 30% das pessoas com mais de 40 anos, são

diagnosticada e acompanhada com o uso de

hipertensas. E a pressão alta atinge 60% dos

equipamentos domésticos.

O pior é que apenas 40% da população
sabe que é hipertensa. O portador dessa doença pode ter redução de vida em até 16 anos.

FATORES DE RISCO

cooperativas em áreas estratégicas para os negócios,
tais como inovação, mercados, representação, comunicação, gestão e governança e intercooperação.

• É fundamental aferir a pressão regularmente. No caso de qualquer sinal de alteração,
a pessoa deve procurar atendimento médico.
• Após diagnosticada a doença, o paciente

A Ocesp – Organização das Cooperativas do Esta-

deve fazer uso da medicação para o controle

do de São Paulo - homenageou a Coopercica com uma

da hipertensão.

placa alusiva à trajetória de sucesso desta cooperativa,
que está completando 50 anos de atuação no segmento

• Não ter uma alimentação saudável.
• Não praticar atividade física regular.

preciso promover a profissionalização da gestão das

tido pela aferição da pressão.

acima de 20 anos, tem a doença. Entre 25%

idosos (indivíduos com mais de 60 anos).

Para transformar oportunidades em resultados, é

Fonte: Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH).

de consumo.
A homenagem ao jubileu de ouro da Coopercica
aconteceu no dia 16 de abril passado, durante o 4º.

INFORMATIVO DE SAÚDE: VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
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Encontro de Lideranças do Cooperativismo Paulista –
Cooperar para Transformar o Futuro -, em Piracicaba.

A previsão é de que a campanha seja realizada até o dia 31 de maio, nas unidades do Siste-

A placa foi entregue ao sr. Orlando Marciano, Pre-

ma Único de Saúde (SUS). A vacina oferecida é a trivalente e o público-alvo são as gestantes, as

sidente do Conselho de Administração da Coopercica,

mulheres com até 45 dias após o parto, idosos, crianças de 1 a 5 anos, trabalhadores da Saúde,

por Edivaldo Del Grande, Presidente do Conselho Di-

professores, entre outros.

retor da Ocesp.
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50 ANOS

foi um sucesso !
Apoio

Para compartilhar com os seus Cooperados o
jubileu de ouro, a Coopercica realizou esta sensacional promoção, com o apoio da Sadia.
Foram sorteados 35 Cooperados (5 por loja),
que puderam levar um acompanhante para festejar os 50 anos da Coopercica, em delicioso jantar com música ao vivo, realizado na Churrascaria
Trevisan, em Jundiaí, no dia 26 de abril passado.
“A velocidade dos acontecimentos hoje é incrível, sobretudo pela comunicação instantânea
das redes sociais. Entretanto, algumas coisas
nunca vão mudar e por isso são pilares de sustentação da Coopercica, como a qualidade dos
produtos, a higiene e o respeito aos nossos Cooperados”, disse o presidente do Conselho de
Administração da Coopercica, Orlando Marciano.
Em clima de descontração, os Cooperados se
divertiram muito durante o jantar e elogiaram a
promoção. Comentaram também que a realização de eventos e promoções são diferenciais da
Coopercica, além da qualidade dos produtos e do
atendimento nas lojas.
A Coopercica presentou todos os participantes com caixa de bombons embrulhada com papel
dourado, a cor das comemorações das bodas de
ouro desta cooperativa. Confira os flashes.
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50 ANOS
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50 ANOS

Sucesso Alcançado

é resultado de trabalho em equipe

Os colaboradores são essenciais para uma empresa. Cada um, dentro da sua função, vem ao longo dos anos contribuindo para o sucesso, transformação e construção de resultados. Ao longo desses 50 anos, a Coopercica conta com funcionários que prestam serviços há mais de 20 anos. Para homenageá-los, esta cooperativa ofereceu um café da manhã especial, no auditório da loja 3 (V. Rio Branco), no dia 12 de abril passado,
e cada colaborador foi homenageado com uma placa alusiva à comemoração.
Os colaboradores se emocionaram muito durante o evento, comandado pela atual Diretora Executiva, Ana Luiza Borges Gomes, e se sentiram prestigiados por esta cooperativa, onde prestam serviços há mais de
duas décadas, pelo menos.
“O maior orgulho de uma empresa é ter uma equipe com profissionais como vocês, que sonham os mesmos sonhos e nos ajudam a realizá-los. Obrigado pela dedicação e empenho ao longo de todos esses anos”,
agradeceu o Presidente do Conselho de Administração da Coopercica, Orlando Marciano.
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O QUE TEM DE NOVO

O QUE TEM DE NOVO

Reinauguração da Loja 1
com ofertas e sorteios

A loja 1 (Jardim Cica) foi toda remodelada e no dia
30 de abril passado aconteceu a sua reinauguração,
com muitas ofertas, sorteios e degustação de produtos
para os Cooperados.
Entre as novidades estão a implantação do Açougue Exclusive, com atendimento personalizado, igual
ao das lojas da Vila Rio Branco e de Várzea Paulista.
A pedido dos Cooperados, as prateleiras foram rebaixadas para facilitar as compras. Foram substituídos
os balcões de refrigerados e de congelados por modelos verticais, o que ajuda a otimizar os espaços na loja
e também a economizar energia elétrica.

AQUI VOCÊ GANHA

Ainda dá tempo de participar da

Promoção Partiu Brasil
Até o dia 31 de maio, nas compras de produtos de
marcas participantes, concorra a viagens pelo Brasil!
Serão sorteados no dia 1 de junho, 14 Co-

compras, contendo 4 itens das marcas par-

operados (dois por loja) que ganharão vale-

ticipantes, o Cooperado ganha 1 cupom, que

-viagem no valor de R$ 10 mil (cada um). O

deve ser depositado na urna Partiu Brasil,

roteiro será escolhido pelo contemplado.

instalada nas lojas. Consulte o regulamento e

Para participar, a cada R$ 150,00 em
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as marcas participantes nas lojas. Boa sorte!!!
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

É ÉPOCA

Maio

OS EDUCADORES BRASILEIROS:

de Maria Montessori
a Paulo Freire

Do tema de redação inspirado na Copa do Mun-

aprendizagem e, depois, aplicou o estudo em pessoas

do aos torneios colegiais de Matemática: os métodos

isentas dessas dificuldades. Dentre suas criações está

aplicados para a educação de crianças e adolescentes

o método construtivista, onde as crianças aprendem

foram aprimorados ao longo do tempo. E baseados

trabalhando com materiais ao invés de instruções di-

em duas vertentes: tradicional ou mais reflexiva.

retas.

Tangerina
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

• Abóbora

• Alho-poró

• Abacate

• Abobrinha

• Almeirão

• Banana-maçã

• Batata-doce

• Louro

• Caqui

• Berinjela

• Jaca

• Beterraba

• Kiwi

• Cará

• Maçã

• Cenoura

• Pera

• Chuchu

• Tangerina

• Inhame

• Uva

• Mandioca
• Mandioquinha

O método de memorização dos conteúdos, por

A italiana criou uma série de cinco exercícios: para

exemplo, ainda muito utilizado nas salas de aula, é

a vida cotidiana, sensorial, linguagem, matemática

A tangerina, além de nutritiva é uma fruta de sa-

quase tão antigo quanto o Brasil. Foi introduzido com

e ciências. Os materiais são constituídos por peças

bor delicioso. Possui vitaminas, sais minerais e fibras.

a chegada dos primeiros jesuítas, em 1549, trazidos

sólidas de diversos tamanhos, formas, espessuras e

Cada 100g da fruta tem apenas 45 calorias. No Brasil,

pelo governador-geral Tomé de Sousa e liderados

sons, para que o aluno possa interagir com o conteú-

dependendo da região, é conhecida por mexerica, mi-

pelo missionário Manuel de Nóbrega.

do, através do toque, da visão, além da audição.

mosa ou bergamota.

Para a coordenadora do curso de Pedagogia da

Além de ser consumida in natura, pode ser usada

PAULO FREIRE (1921 - 1997)

em gomos nas saladas. A tangerina combina com sa-

ce Zan, “a função da escola é, cada vez mais, se colo-

Apesar de ser graduado em direito pela Univer-

ladas de folhas com abacate, frango desfiado ou cama-

car como um espaço desafiador que leve os estudan-

sidade Federal de Pernambuco (UFPE), Paulo Freire

tes a se mobilizarem rumo a compreensão do mundo

dedicou a vida aos estudos da Educação. Foi um dos

Vai assar um frango? Para ficar saboroso, regue o

e da realidade na qual se inserem”.

responsáveis pela criação da Teoria Crítica, utilizan-

frango com o suco da tangerina, e não se esqueça de

do o contexto social e cultural em que o aluno está

acrescentar alecrim.

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Dir-

A seguir, dois importantes educadores que criaram metodologias utilizadas até hoje nas escolas do
Brasil e também no exterior.

MARIA MONTESSORI (1870-1952)

inserido para a sua aprendizagem.
O estudioso implantou no Brasil o método de
compreensão da alfabetização a partir do uso de

rão.

A tangerina é bastante utilizada em sobremesas
como salada de frutas, mousse, sorvete e geleia. Em
drinks, fica gostosa com pimenta.

palavras-chave, o que possibilitou a mais de 300

A casca pode ser aproveitada também. Higieni-

Primeira mulher a se formar em Medicina na

alunos, principalmente adultos, a ler e escrever

ze e coloque no sol para secar. Depois de desidratada,

Itália, ela não pôde exercer a profissão porque foi

em 45 dias. Freire ainda defendeu a criação de um

guarde em um pote com tampa na geladeira. Quando

proibida de examinar corpos masculinos. Maria, en-

currículo organizado por temas que partem de

for preparar um chá ou vinho quente, use-a para aro-

tão, se dedicou a estudar crianças com problemas de

situações concretas vivenciadas pelos estudantes.

matizar a bebida.
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É DIA

A ESSÊNCIA

AS HEROÍNAS CHAMADAS MÃES

O QUE OS FILHOS

Tudo muda com a chegada de um bebê – in-

ro de domicílios em que a única fonte de renda

depende ter sido gerado ou ser afetivo. É criada

das famílias provém do trabalho feminino. Essas

uma ligação para toda a vida, transcendental!

cidadãs, que suprem a lacuna deixada por pais

É claro que o papel das mães se transformou
nas últimas décadas. O tempo com os pequenos

ausentes, são verdadeiras heroínas anônimas e,
muitas vezes, invisíveis para a sociedade.

diminuiu, mas o amor continua infinito.

Quem desfruta da alegria de ter ao seu lado

Pensam das Mães

Numa escola de ensino fundamental, foi feita uma entrevista
com estudantes de 7 a 8 anos sobre as Mães. Acompanhe.

O grande desafio é conciliar os papéis de mãe,

essa heroína, não deixe de homenageá-la com um

mulher e profissional. As jornadas duplas e tri-

abraço, um beijo ou mesmo com flores de grati-

plas costumam sobrecarregar, principalmente

dão. Se os dias de velhice já a alcançaram, ofere-

as que criam os filhos sozinhas e são as únicas

ça dias de alegria. Acaricie os seus cabelos neva-

coisas para fazer do que o meu pai.”

provedoras do lar. Está aí o Instituto Brasileiro

dos com a ternura das suas mãos. E, colhendo o

Pedro: “Minha mãe não quer ser a chefe, mas tem que

de Geografia e Estatística (IBGE) que confirma: a

perfume leve da manhã, surpreenda-a dizendo:

ser porque meu pai é muito brincalhão.”

cada censo é constatado um aumento no núme-

bendita seja você, minha heroína, minha MÃE.

Ana: “Minha mãe. Dá para ver quando ela checa meu

Quem é o chefe da casa?
João: “Acho que é minha Mãe, pois tem muito mais

Quais são as qualidades da sua Mãe?
Pedro: “As Mães sabem falar com as professoras sem

fazê-las, porque meu pai disse que as mulheres são
muito complicadas.”
Ana: “Pensou em cada detalhe porque saíram perfei-

dar dos filhos.”
assustá-las e ainda são mágicas porque fazem você se
sentir bem sem remédio.”
Ana: “Percebe quando eu estou triste e faz cócegas
para eu rir.”

O que a sua Mãe faz no tempo livre?

tinhas.”

João: “Mães não têm tempo livre.”

Quais ingredientes usou?

Ana: “Acho que… trabalhar.”

João: “Nuvem, cabelo de anjo e tudo de bom que há

Pedro: “Se olhar bem, pagam contas todos os dias.”

Doação rima com Coração! A Cooperci-

rão encaminhados ao Fundo Social de So-

no mundo.”

ca iniciou a sua Campanha de Inverno. Doe

lidariedade do município. Já nas lojas de

Pedro: “Muito amor. Minha mãe adora me beijar e

Se você pudesse mudar algo em sua
Mãe, o que seria?

roupas, cobertores e outras peças (em bom

Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista,

abraçar. ”

João: “Eu queria que desaparecessem os olhos invisí-

estado), para aquecer quem mais precisa.

as doações destinam-se às Prefeituras das

Ana: “Acho que usou muitas flores.”

veis que ela tem atrás da cabeça!”

As doações podem ser feitas nas sete
lojas Coopercica até o dia 30 de junho.
Nas lojas de Jundiaí, os donativos se-
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Ana: “Para poder ser a minha mãe.”

Como o Criador fez as Mães?
Pedro: “Acho que ele demorou muito tempo para

CAMPANHA DE INVERNO 2019

direito!”

João: “Consegue trabalhar fora, em casa e ainda cui-

tudo muito bem.”

Vamos colaborar com a

Pedro: “Minha avó diz que é porque ela não pensou

quarto; vasculha até embaixo da minha cama.”

João: “Com mágica, superpoderes e depois misturou

COMPARTILHE ESSA IDEIA

mundo.”

respectivas cidades.
A Coopercica conta, mais uma vez,

Por que sua Mãe casou com seu pai?

com a solidariedade dos seus Cooperados!

João: “Porque meu pai faz o melhor espaguete do

Pedro: “Que soubesse jogar futebol.”
Ana: “Eu a faria menos distraída, assim ela saberia
que meu irmão aprontou primeiro, não eu!”
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 202

Feijoada

panela, coloque o óleo e refogue o alho, acrescente a

Ingredientes Vinagrete

Acrescente a costela (corte em pedaços fazendo

4 tomates cortados em cubos pequenos
1 cebola descascada e cortada em cubos pequenos
2 talos de salsão cortados em cubos pequenos
pimenta calabresa em flocos a gosto
¼ de xícara (chá) de vinagre
¼ de xícara (chá) de azeite
¼ de xícara (chá) de água
1 colher (café) de sal
cheiro-verde picado finamente a gosto

Ingredientes Feijoada
1 Pé Suíno Perdigão
½ kg de feijão preto (cru)
água (quantidade necessária para cozinhar o feijão e

linguiça calabresa e o paio e deixe refogar até dourar.
cortes entre os ossos) e o feijão (com o pé suíno e
com o caldo) e deixe cozinhar por aproximadamente
40 minutos. Se necessário acrescente um pouco
mais de água, para terminar o cozimento e ajustar a
consistência da feijoada, tempere com sal (verifique a
necessidade de adição de sal). Sirva a feijoada com o
vinagrete preparado e com outros acompanhamentos
de sua preferência (arroz, couve refogada, laranja,
farofa). Vinagrete: em um recipiente, misture todos os
ingredientes do vinagrete e reserve.
Receita Perdigão

Torresmo

ajustar a consistência desejada para a feijoada)
2 colheres (sopa) de óleo vegetal

Ingredientes

4 dentes de alho descascados e amassados

panceta

2 Linguiças Calabresa Defumadas Perdigão cortadas

banha de porco ou óleo de cozinha

em rodelas médias

sal e pimenta a gosto

3 Paios Perdigão cortados em rodelas médias

água

1 Costela Suína Perdigão
1 colher (sobremesa) de sal

Modo de preparo

Modo de preparo
Corte a panceta em fatias longas. Em um recipiente
misture o sal e a pimenta, junte a panceta e adicione

Em uma panela, coloque o pé suíno, acrescente água

uma colher de sopa de água para o tempero penetrar

(suficiente para cobrir o pé) e deixe cozinhar por 20

melhor à carne. Deixe marinar. Para fritar o toucinho,

minutos depois que começar a ferver. Descarte a água

coloque-o no óleo ainda em temperatura baixa, para

e reserve o pé suíno ferventado. Em uma panela de

que ele desidrate. Tampe a panela e deixe por cerca de

pressão, coloque o feijão, a água e o pé ferventado;

15 minutos. Em seguida, vire o toucinho e deixe por

feche a panela e deixe cozinhar por aproximadamente

mais 15 minutos. Depois deste tempo, o torresmo já

40 minutos depois que pegar pressão. Passado o

estará crocante. Retire-o, deixe escorrer e sirva.

tempo, retire a pressão da panela e abra-a. Em outra

