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FIQUE BEM

DENGUE

sintomas, transmissão e prevenção
A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti,
que pode não ter sintomas, ser leve ou provocar doença grave.

TRATAMENTO
O tratamento deve ser repouso, hidratação e medicação para o controle dos sintomas.

Pets

diminuem risco de depressão em idosos

TRANSMISSÃO
A principal forma de transmissão é pela picada dos
mosquitos Aedes aegypti. Há registros de transmissão
vertical (gestante - bebê) e por transfusão de sangue.
Existem quatro tipos diferentes de vírus da dengue:
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

PREVENÇÃO
• Mantenha sempre limpa a residência e o lixo bem
tampado, para evitar possíveis criadouros do mosquito. Também não jogue lixo nem entulho em locais públicos.
Geralmente, a primeira manifestação é a febre alta

• Evite o acúmulo de água. O mosquito coloca seus

(39° a 40°C) repentina, que pode durar de 2 a 7 dias,

ovos em água limpa, mas não necessariamente potá-

acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e ar-

vel. Quem mora em casa, deve descartar (corretamen-

ticulações, fraqueza, dor no fundo dos olhos, apare-

te) pneus velhos e entulhos; em períodos de chuva,

cimento de manchas avermelhadas, às vezes, com

eliminar poças de água acumuladas no quintal.

Carinhos e cuidados com os pets podem ajudar a

menos chances de depressão e doenças do coração.

diminuir o risco de problemas psicológicos (depres-

“Já ouvíamos relatos de que essa proximidade com

são e solidão) e cardíacos para quem já passou dos 60

os pets traz alegria e bem-estar. Agora temos a com-

anos, segundo estudo realizado no Centro de Nutrição

provação científica”, comentou a veterinária Carolina

e Bem-Estar Animal Waltham, na Inglaterra.

Padovani, representante da entidade no Brasil.

Esta entidade pesquisou todos os estudos publica-

Importante: antes de comprar ou adotar um ani-

dos na última década sobre a interação entre animais

mal, é preciso pesquisar sobre as raças e escolher

de estimação e pessoas mais velhas e chegou à con-

aquelas que se encaixam na sua rotina e personalidade.

clusão que o contato com pets traz diversos benefícios.

Calcule também os gastos que terá com alimenta-

Os idosos se sentem menos sozinhos, ficam mais

ção, higiene e veterinário. E, não se esqueça: todo ani-

motivados para enfrentar o envelhecimento e têm

mal precisa de atenção!

RAÇÃO SOLIDÁRIA: VAMOS AJUDAR OS CÃES ABANDONADOS!

coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são

• Repelentes e inseticidas também podem ser usa-

A Coopercica está iniciando mais uma Campanha Ração Solidária. As doações podem ser en-

comuns. Na fase febril, pode ser difícil diferenciá-la de

dos, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros

tregues nas sete lojas e destinam-se às ONGs APATA e Grupo Bom Amigo, para ajudar centenas

uma gripe, por exemplo.

proporcionam boa proteção para aqueles que dormem

de cães a terem uma vida melhor! Essas entidades protegem e cuidam de animais abandonados.

A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento
de mucosas, entre outros sintomas.
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durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos.
• Tela nas janelas também é uma alternativa.

A Coopercica apoia as causas voltadas para a proteção animal e conta com a sua colaboração
para que esta campanha seja tão bem-sucedida como foi a do ano passado: mais de meia tonelada de ração e produtos de higiene animal foram arrecadados.
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AQUI VOCÊ GANHA

O QUE TEM DE NOVO

Ganhadores da

Promoção Partiu Brasil

Loja 1: mais espaço
& praticidade

Confira abaixo os 14 ganhadores (dois por loja) do sorteio
realizado no dia 1º de junho! Cada contemplado ganhou um
vale-viagem CVC no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
LOJA 1

LOJA 4

LOJA 7

Vilma Rick Brito

Simone Vieira Diniz

Elza Araujo Batista dos Santos

Marco Henrique Jacomini Pinto

Nelson Ribeiro

Adelaide Martins Belodi

LOJA 2

LOJA 5

Douglas Pereira Maciel

José Carlos Barbosa da Silva

Francisca de Fátima da S. Marques

Silvio Luiz Lourenço de Souza

LOJA 3

LOJA 6

Arlete Vergilio Piccolo

Edina Aparecida Esperandio

Vategalupe Tosim

Emerson Dalmazo

A loja do Jardim Cica foi remodelada e ganhou um layout totalmente voltado para as
necessidades dos Cooperados, que buscam praticidade, espaço e conforto durante as
compras. Acompanhe a seguir as principais mudanças.

COMPARTILHE ESSA IDEIA

Ainda dá tempo de participar da

AMPLIAÇÃO DA FRENTE DE LOJA

CAMPANHA DE INVERNO

Ao ter acesso à loja, o Cooperado já visualiza as
mudanças. As quatro portas de entrada foram substituídas por uma só – ampla e com vidros. Assim, fica
mais fácil proteger os colaboradores e os consumidores do vento e do frio, por exemplo.
Para oferecer maior conforto, a área da frente de
loja foi ampliada e o acesso aos banheiros passou a ser
interno.

Até o dia 30 de junho, as lojas Cooperci-

de Solidariedade do município. Já nas lojas

Os banheiros foram repaginados e receberam piso

ca estão recebendo doações de roupas, co-

de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulis-

de porcelanato. A área ao lado agora conta com um

bertores e outras peças (em bom estado),

ta, as doações destinam-se às Prefeituras

fraldário, para ajudar as mamães.

para aquecer quem mais precisa! Trata-se

das respectivas cidades.

da Campanha de Inverno 2019, cujos donativos serão encaminhados ao Fundo Social
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A Coopercica conta, mais uma vez, com
a sua solidariedade!

Para maior comodidade dos Cooperados, a loja
passou a ter uma área de convivência, onde as pessoas
podem descansar e se sentir em casa.
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O QUE TEM DE NOVO
GÔNDOLAS REBAIXADAS
Com a revitalização, as gôndolas foram rebaixadas
de 2,20 m para 1,70 m, a fim de facilitar o acesso aos
produtos, e ganharam a cor preta por ser a tendência
em design, além de destacar o produto, o que ajuda no
momento da escolha das mercadorias.

LOCALIZAÇÃO
O novo layout está focado nas necessidades de
localização dos produtos. Por isso, além do rebaixamento das gôndolas, houve alteração na comunicação
visual, com as placas de sinalização dos setores mais
atrativas.
Na prática, ao entrar na loja é possível visualizar a
maioria dos setores, inclusive aqueles que ficam mais
distantes como a Padaria e a Feirinha.
As seções foram reformuladas por categorias,
como biscoitos, sucos, conservas, higiene pessoal,
temperos (que encontram-se agrupados, o que não
acontecia antes).
O espaço para exposição de produtos sazonais ganhou local mais central na loja. Foi ampliada a área de
exposição de bebidas e sucos gelados, para praticidade
do Cooperado.
O setor de Bazar foi centralizado num só espaço,
com várias gôndolas, aumentando as opções de compras.
A Feirinha foi relocada para área mais central, próxima do setor de Perecíveis, e os balcões foram repaginados. Os Caldos e Sopas ganharam área de maior
visibilidade e mais opções de acompanhamentos.

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CARNES
A loja ganhou o Açougue Exclusive, com atendimento personalizado, igual ao das lojas da Vila Rio
Branco e Várzea Paulista. Foram instalados novos balcões e uma sala envidraçada de cortes, para o Cooperado acompanhar o manuseio do produto.
No setor de Autosserviço de Carnes, foi instalado
novo balcão para os cortes especiais embalados a vácuo, e cortes tradicionais.
No total, a área de carnes foi ampliada em 60 m²,
incluindo bovinos, suínos e aves.

TROCA DE EQUIPAMENTOS
INTERNOS
A Coopercica adquiriu balcões de congelados verticais, para otimizar os espaços na loja e também para
ajudar na economia de energia elétrica.
A Padaria ganhou balcão aquecido para exposição
de pães recheados, pães de queijo, chipas, salgados
(fritos e assados).
No setor de Laticínios, foi instalado um balcão
novo de produtos de autosserviço.
Foi ampliada a área de atendimento no setor de
Frios, com aumento na variedade do mix de produtos.
Houve ampliação também da ilha de congelados,
com a venda de novos produtos, como o filé de tilápia
saint peter resfriado.
Para agradar aos Cooperados, foram instalados
dois climatizadores. Assim, as compras ficaram ainda
mais confortáveis e prazerosas.
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DEU ÁGUA NA BOCA

Café Solúvel
Prático e Saboroso!

TIPOS

Surgiu como uma solução prática e rá-

muito café. Preocupados com a queda do

pida para quem gosta de café, mas não tem

preço do grão no mercado internacional, al-

muito tempo para se dedicar ao ritual que a

guns produtores contataram o presidente da

bebida geralmente exige. O café solúvel não

Nestlé, Louis Dapples, na Suíça. Sugeriram

O extrato de café é submetido a altas tempe-

precisa ser coado. É só adicionar água quen-

que a empresa fizesse pesquisas para a fa-

raturas e pressão, o que aumenta a sua concen-

te (filtrada) e está pronto.

bricação de cubos de café que permitissem

tração e evaporação. Em seguida, o material é

Outras vantagens: tem prazo maior de

sua conservação e durabilidade, mantendo,

bombeado para o topo de uma torre, onde passa

validade que o café convencional por ter bai-

ao mesmo tempo, o sabor da bebida. Dapples

por pulverização e exposição ao ar quente, até

xa umidade e, quando adicionado ao leite, o

gostou da ideia e encomendou a tarefa ao

perder a umidade e virar pó.

resultado é uma bebida mais cremosa. Apre-

químico Max Morgenthaler, que, em 1937,

senta também um sabor diferenciado, em

criou o café solúvel.

geral mais suave e com notas de caramelo.

SPRAY DRIED

AGLOMERADO

A Nestlé financiou a fabricação des-

É fabricado a partir do café spray dried, atra-

Em sua fabricação, utiliza-se apenas

te produto inovador, lançando o Nescafé

vés de um processo no qual se une o pó e o vapor,

café e água; não são usados conservantes

em 1938, sucesso imediato na Europa e nos

com pressão e velocidade ideais, até alcançar o

nem aditivos. Pode ser encontrado em pó ou

Estados Unidos. Inclusive, foi utilizado por

tamanho desejado dos grãos. O produto final é

grânulos (ver página ao lado).

soldados americanos durante a Segunda

uniforme e de fácil dissolução, com excelentes

Guerra Mundial.

características de aroma e sabor.

O Brasil é o maior produtor e exportador
de café solúvel do mundo, sendo consumido
em mais de 100 países.

HISTÓRIA
A versão instantânea foi criada na Suíça
em 1937, mas a ideia partiu dos brasileiros.
Na década de 1920, o Brasil produzia

Entretanto, como a lei brasileira não
permitia nenhum aditivo no café, ele só foi

FREEZE DRIED / LIOFILIZADO

lançado aqui em 1953, quando os suíços,

O extrato é congelado a -40°C. Em seguida,

afinal, conseguiram produzir o instantâneo

ocorre a moagem e secagem a vácuo. No final, o

com café puro, sem aditivos e sem perda

produto é desidratado, preservando suas quali-

de sabor. A partir da década de 1960, foram

dades aromáticas. O resultado: um café encor-

instaladas fábricas do solúvel no país.

pado, de qualidade superior.

Fonte: Associação Brasileira de Café Solúvel (ABICS)
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DEU ÁGUA NA BOCA

É ÉPOCA

Sopa

é uma delícia

no inverno!

Junho
Milho-verde
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

• Agrião

• Kiwi

• Batata-doce

• Alho-poró

• Laranja-lima

• Berinjela

• Almeirão

• Mexerica

• Cará

• Brócolis

• Tangerina

• Cenoura
• Ervilha
• Gengibre
• Inhame
• Mandioca
• Mandioquinha
• Milho-verde

O milho é um dos cereais mais consumidos desde
o surgimento da agricultura. É rico em antioxidantes,
fibras, vitaminas (B1, B2 e E), além de muitos minerais
como magnésio, ferro e fósforo.
Os doces feitos com o milho fazem o maior sucesso
nas festas juninas. A pamonha e o curau são muito disAs temperaturas estão em queda; logo começa

naturais (cebola e alho), nos sabores: mandioquinha

o inverno. A sopa é uma ótima sugestão para os dias

(servida diariamente), creme de cebola, creme de

Quem é diabético ou está monitorando o ponteiro

mais frios. Além de aquecer, é considerada uma

legumes (sem carne), caldo verde, feijão e abóbora

da balança precisa prestar atenção no fato de a pamo-

refeição balanceada e completa se tiver pelo menos

com carne seca.

nha ter o dobro de carboidratos do curau. E o excesso

putados. Afinal, qual deles é mais nutritivo?

um representante dos alimentos construtores (carnes,

No mesmo espaço das sopas, você também pode

ovos, leite, proteína vegetal), dos energéticos (arroz,

levar para casa estrogonofe de carne e frango, além

macarrão, aveia) e dos reguladores (cenoura, tomate,

de arroz doce e canjica. A responsável pelo cardápio e

Por outro lado, a pamonha ganha do curau em re-

verdura).

preparação balanceada dos alimentos é a nutricionista

lação à quantidade de fibras, substâncias que fazem

Aline Garcia de Paula.

a diferença na vida de quem tem o trânsito intestinal

No Brasil, o caldo de feijão é unanimidade ao lado
da sopa de cebola, canja e mandioquinha.

Os produtos são servidos em embalagens para

desse nutriente pode culminar em problemas como
aumento de peso e excesso de glicose no sangue.

travado.

As lojas 1 (Jd. Cica), 2 (Pq. Eloy Chaves), 3 (V. Rio

viagem, a partir das 16h, de segunda a sábado;

Seja qual for a sua escolha, não se esqueça de que o

Branco) e 6 (Caxambu) estão servindo deliciosas sopas,

aos domingos, a partir das 11h, nas lojas 1, 2, 3 e 6.

valor nutritivo também depende da forma de preparo.

preparadas com ingredientes de qualidade e temperos

Experimente as nossas gostosuras!!!

Até por isso, as duas sobremesas pedem moderação.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

Beth Carvalho
a eterna Madrinha do Samba

CHAPÉU
DE FLOR
AOS 20 ANOS

Sofisticada e ao mesmo tempo popular, ficou ao

Ela olha pra si mesma e se vê muito gorda, muito

lado do samba até o seu falecimento em 30 de abril, aos

magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso,

72 anos. Antes de ser reconhecida como Madrinha do

muito encaracolado; decide sair, mas vai sofrendo.

Samba cantou outros gêneros musicais. Mas o chama-

AOS 30 ANOS

do das rodas de samba bateu mais forte em suas veias.
Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio,

Ela olha pra si mesma e se vê muito gorda, muito

em 5 de maio de 1946. Desde pequena, com a mãe,

magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso,

frequentou a passarela do samba, atraída pelo som do

muito encaracolado, mas decide que agora não tem

surdo.

tempo pra consertar; então, vai sair assim mesmo.

Típica adolescente da zona sul carioca, aluna do

AOS 40 ANOS

tradicional colégio Andrews, apaixonou-se nos anos
1960 pela batida do violão de João Gilberto. Resolveu

Ela olha pra si mesma e se vê muito gorda, mui-

aprender o instrumento para não fazer feio nas festi-

to magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito

nhas.

liso, muito encaracolado, mas diz: pelo menos eu

Sua carreira como cantora profissional começou

sou uma boa pessoa, e sai mesmo assim.

justamente na onda da bossa nova, em 1964. No auge

AOS 50 ANOS

dos festivais, tirou o terceiro lugar no FIC de 1968 com
“Andança”. Foi seu primeiro grande sucesso e a músi-

Ela olha pra si mesma e se vê como é. Sai e vai

ca que fez Beth ficar conhecida em todo o país.

pra onde ela bem entender.

Ela participou da transformação do samba, com a

AOS 60 ANOS

introdução de instrumentos adaptados, que trouxeram uma dinâmica diferente ao ritmo, como o repique,

Ela se olha e lembra de todas as pessoas que não

o tantã e o banjo.

podem mais se olhar no espelho. Sai de casa e con-

O Cacique de Ramos, um dos blocos mais tradicio-

quista o mundo.

nais de Carnaval do Rio, ficou conhecido no país quando a madrinha Beth gravou as suas músicas no LP “De

AOS 70 ANOS

Pé no Chão”, divulgando um novo formato do samba.

Ela olha pra si mesma e vê sabedoria, risos, ha-

A faixa de abertura, “Vou Festejar”, tornou-se o maior

Pai”, música de Jorge Aragão, Almir Guineto e Luís

sucesso do Carnaval no ano seguinte: “Chora/ Não vou

Carlos, e eternizada na voz de Beth.

bilidades. Sai para o mundo e aproveita a vida.

AOS 80 ANOS

ligar/ Chegou a hora/ Vais me pagar/ Pode chorar...”

A sambista sofreu com problemas na coluna nos

Era um típico samba de embalo, feito para o Cacique de

últimos 10 anos. Mesmo com a mobilidade limitada,

Ela não se incomoda mais em se olhar. Põe sim-

Ramos, que não chegou a ser cantado nos desfiles des-

Beth continuou se apresentando em cadeira de rodas.

plesmente um chapéu de flor e vai se divertir com

te bloco. A música, apresentada com a forte percussão

Uma das imagens inesquecíveis foi protagonizada pela

o mundo.

em primeiro plano, foi a peça que abriu os caminhos

cantora, no ano passado: vestida de amarelo-oxum e

para a moda do pagode.

acompanhada do Fundo de Quintal, cantou o samba

Em 1997, com o propósito de "acordar" o robô

“Isaura”, de Rubens da Mangueira. Até aí nada de-

Sojouner para um novo dia de trabalho em Marte, os

mais, se ela não estivesse deitada num sofá. Não havia

cientistas da Nasa escolheram o samba “Coisinha do

outro jeito. Beth ficou ao lado do samba até o fim!
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Talvez, devêssemos pôr aquele chapéu de flor
mais cedo!
Mário Quintana
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 203

Curau de Milho-verde

Peixe com Alho-poró

Ingredientes

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

4 filés de Tilápia (400g)

2 xícaras (chá) de leite

1 sachê de Tempero Sazón® Toque de Limão

1/2 vidro de leite de coco (100ml)

1 pitada de sal

1 lata de leite condensado

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

3 colheres (sopa) de açúcar

1 bandeja de shimeji, separado (200g)

1 colher (sopa) de margarina

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 pitada de sal
canela em pó para polvilhar

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o peixe e polvilhe com metade

Modo de preparo

do sachê Tempero Sazón®. Vire o peixe, polvilhe com

Retire os grãos das espigas com o auxílio de uma faca.

o Tempero Sazón® restante e com o sal. Em uma

Transfira-os para o liquidificador junto com o leite e

superfície lisa, disponha 4 folhas de papel-manteiga

bata até triturar bem e ficar uma mistura homogênea.

para montar os papelotes. Dentro de cada papelote,

Coe em uma peneira pressionando com as costas de

coloque o peixe temperado, o alho-poró, o shimeji e

uma colher para extrair ao máximo todo o líquido

a manteiga. Feche o papelote e leve ao forno médio

(descarte o bagaço). Coloque a mistura em uma panela

preaquecido (180 graus), por 25 minutos. Retire do

e adicione os demais ingredientes, exceto a canela

forno, abra o papelote e sirva em seguida.

em pó. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até
engrossar e ficar bem cremoso. Despeje em uma
travessa ou potes individuais e polvilhe canela a gosto.
Deixe esfriar e em seguida leve à geladeira por 2 horas.

Receita Ajinomoto

