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FIQUE BEM

COMPARTILHE ESSA IDEIA

LIGUE 180

Recebe denúncias contra os

Direitos das Mulheres
30 de aGoSto:

Dia de Conscientização sobre

Esclerose Múltipla

Esta Central de Atendimento à Mulher do

por dia, todos os dias da semana, no Brasil e

governo federal recebeu 17,8 mil denúncias

em outros 16 países: Argentina, Bélgica, Es-

em janeiro e fevereiro deste ano, 36,85% su-

panha, França, Guiana Francesa, Holanda,

perior ao mesmo período em 2018.

Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Pa-

Os registros envolvem cárcere privado,

raguai, Portugal, Suíça, Uruguai, Venezuela e

feminicídio, trabalho escravo, tráfico de mu-

Estados Unidos (em São Francisco e Boston).

lheres e violências (física, moral, obstétrica
e sexual).
Os estados com maior incidência de ca-

trar denúncias de violações contra mulheres,

sos foram Rio de Janeiro (3.543), São Paulo

encaminhá-las aos órgãos competentes e

(3.263), Minas Gerais (2.122), Bahia (1.232) e

realizar seu monitoramento, dissemina in-

Rio Grande do Sul (1.033).

formações sobre direitos da Mulher, amparo

Gratuito, o Ligue 180 funciona 24 horas
A atriz e humorista Cláudia Rodrigues

queza muscular, dificuldade para andar, tre-

(fez muito sucesso como a Marinete, em A

mores, falta de coordenação motora e rigidez

Diarista, na Globo), 47 anos, tem Esclerose

muscular), além de sensibilidade ao calor, fa-

Múltipla desde 2006. Ana Beatriz Nogueira,

diga, alterações emocionais e depressão.

também atriz global, de 51 anos, é portadora
da mesma doença desde 2009.

conhecida, a EM vem sendo muito estudada,

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença

o que possibilita uma constante evolução na

neurológica, crônica e autoimune - as células

qualidade de vida dos pacientes. Infelizmen-

de defesa do organismo atacam o próprio sis-

te, a longo prazo, essa enfermidade causa in-

tema nervoso central, provocando lesões ce-

validez.

rebrais e medulares. Há predominância entre
as mulheres (3 para cada homem).

DATA

legal e a rede de atendimento e acolhimento.
Fonte: Agência Brasil

Cuidado ao descartar o lixo orgânico
Até julho deste ano aconteceram 34 acidentes com coletores de lixo em Jundiaí.
Agulhas, copos quebrados e até espetos
de churrasco. Estes são alguns dos objetos

DICAS

cortantes encontrados dentro dos sacos de

- Ao descartar vidros ou objetos pon-

“A Esclerose Múltipla NÃO é uma doença

Comemorado pela primeira vez em 30 de

lixo. Descartados de forma inapropriada e

tiagudos, é preciso que estejam bem emba-

mental, NÃO é contagiosa, NÃO é suscetível

agosto de 2006, o Dia Nacional de Conscien-

recolhidos pelos coletores, vem causando

lados. Uma sugestão: coloque-os dentro de

de prevenção, NÃO tem cura e seu tratamento

tização sobre a Esclerose Múltipla tem como

acidentes graves e até mesmo afastamento

garrafas pets ou envolva-os em embalagens

consiste em atenuar os sintomas”, informou

missão divulgar a doença em todo o País, para

do trabalho. Entre as principais partes lesio-

de leite longa vida.

a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla

que aumente a visibilidade sobre a EM e os

nadas, estão o pé, a perna, o tornozelo, o an-

(ABEM). Segundo a entidade, mais de 35 mil

desafios enfrentados por seus pacientes.

tebraço, o braço, a mão, punho e dedo.

brasileiros são portadores de EM.
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Embora a causa da doença ainda seja des-

Este serviço também pode ser acionado
pelo aplicativo Proteja Brasil. Além de regis-

- Quando se tratar de lata de conserva,
observe se o seu interior (local da abertura)

A escolha da data foi uma homenagem à

Por isso, na hora em que for descartar o

Os primeiros sintomas geralmente apare-

fundadora da ABEM, Ana Maria Levy, que

lixo doméstico, tenha consciência e respeito

cem entre os 20 e 40 anos. Os principais são:

nasceu em 30 de agosto. Graças à Ana Maria,

por esses profissionais. Mesmo usando Equi-

- Identifique os sacos de lixo que tiverem

sensitivos (perda de sensibilidade em áreas

há 33 anos essa entidade vem prestando ser-

pamentos de Proteção Individual (EPI’s), al-

com esses objetos, para que o coletor possa

do corpo, sensações de formigamento, tontu-

viços relevantes à população brasileira. Mais

guns acidentes, principalmente as perfura-

colocá-los dentro do caminhão sabendo do

ra, visão dupla ou embaçada), motores (fra-

informações no site www.abem.org.br.

ções, vem ocorrendo com grande frequência.

seu conteúdo e assim se proteger.

foi totalmente amassado. Esta borda também
é considerada perfurante.
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ACONTECE AQUI

Coopercica realizou

VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA “PROF. CARLOS DE ALMEIDA” À LOJA DE VÁRZEA

Semana do Cooperativismo
Para comemorar o Dia Internacional do Coopera-

tes 47 estudantes, na faixa etária de 8 a 9 anos.

tivismo (6 de julho), a Coopercica realizou diversas

Foram desenvolvidas várias atividades, como

ações, como visita escolar e oficina de slime em Várzea

apresentação de vídeo sobre o Cooperativismo, visita

Paulista (04/07), aferição de pressão nas três Droga-

aos departamentos da loja (como depósito, açougue/

rias e café da manhã nas sete lojas (06/07).

frios e padaria), além de uma oficina de slime.
As lojas Coopercica também arrecadaram alimen-

VISITA ESCOLAR

tos que foram doados às seguintes entidades: Casa

Dando continuidade às ações socioeducativas, a

Santa Marta, S.O.S., Aprendizado D. José Gaspar, Pa-

Coopercica convidou alunos da escola “Prof. Carlos de

róquia Santa Rita de Cássia, Fundo Social de Solidarie-

Almeida”, do Jardim Promeca, para participarem de

dade de Campo Limpo Paulista, Bem-Te-Vi e Fundo

uma visita à loja de Várzea Paulista. Estiveram presen-

Social de Solidariedade de Várzea Paulista.

A opinião de quem Participou das Atividades
CAFÉ DA MANHÃ

“Achei bem bacana. Gosto bas-

“Super agradável! Bem acolhedo-

tante das promoções da Coopercica”,

ra a recepção dos funcionários da Co-

Pâmela.

opercica”, Miriam.

AFERIÇÃO DA PRESSÃO

“Considero muito importante essa
ação. Deveria ter sempre”, Marta.
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“A visita vem contribuir com a lei-

“Foi muito bacana receber os es-

tura de mundos das crianças e com os

tudantes, mostrar os bastidores da

objetos de conhecimento da terceira

loja de Várzea Paulista e também a

série do ensino médio”, professora

qualidade dos produtos que eles con-

Leonice.

somem”, gerente Clayton Pereira.
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DEU ÁGUA NA BOCA

Sopas

e

Vinhos

uma Combinação Perfeita!
ABÓBORA CABOTIÁ
COM CARNE SECA

Para acompanhar, a dica é um branco,

As

temperaturas

mais

baixas

são ideais para tomar um caldo bem
quentinho e saboroso acompanhado
de um bom vinho. As sopas combinam com diferentes tipos de uvas e
ainda ajudam a aquecer o corpo.
Nas lojas 1 (Jd. Cica), 2 (Pq. Eloy
Chaves), 3 (V. Rio Branco) e 6 (Caxambu), você encontra caldos e sopas nutritivas, preparadas com ingredientes
naturais e de qualidade. Confira a seguir os vinhos que harmonizam com
as deliciosas sopas comercializadas
nas lojas Coopercica.

10 | Revista Coopercica

harmonizar, o ideal são vinhos com boa acidez, do tipo Carménère.

como o Chardonnay. Se preferir um tinto,

CALDO DE CEBOLA

busque um Pinot Noir, pois os toques fruta-

Combina com vinhos brancos. O Sauvig-

dos combinam perfeitamente com a abóbora

non Blanc agradará aos mais exigentes pa-

cabotiá.

ladares.

CALDO VERDE

MANDIOQUINHA

Muito consumido no inverno, esse clássi-

Um vinho leve como o tinto italiano Val-

co da cozinha portuguesa possui cremosida-

policella é um ótimo acompanhamento para

de, proveniente da batata, uma leve crocância

essa sopa, pois respeita o sabor dos seus in-

da couve e sabores defumados dos embuti-

gredientes.

dos, como a linguiça. Um tinto português é a
escolha correta. Evite vinhos muito frutados.

LEGUMES
Se preferir um branco, escolha um Char-

CALDO DE FEIJÃO

donnay, ou um tinto também leve como um

Um dos mais apreciados pelos brasileiros,

Merlot. Até mesmo um Rosé pode ser uma

onde o bacon é presença obrigatória. Para

boa pedida.
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DEU ÁGUA NA BOCA

Um sucesso a

Confraria de Vinhos!

Márcia e Álvaro Porta:
adoram vinhos e fazer compras na Coopercica!
O casal, apaixonado por vinhos e que há 32 anos faz

Márcia gosta de comprar, além de vinhos, cor-

compras nas lojas Coopercica, aprovou a 1ª. Confraria

tes diferenciados de carnes, pães e produtos fitness.

de Vinhos. Confira a história desses Cooperados.

“Gosto de novidades”, confessou. Como ela frequenta

A Márcia faz parte da terceira geração da família
Verdim que compra na Coopercica. A história começou

a loja do Jd. Cica desde criança, revelou: “Se quero encontrar amigas de infância, é só ir nesta loja”.

com o avô de Márcia, sr. Luiz Verdim, que frequentou
a loja do Jd. Cica até os 98 anos. Já o pai de Márcia, sr.
Paulo Verdim, funcionário da extinta Cica, ajudou a
fundar esta cooperativa, e incentivou Márcia e Álvaro,
assim que se casaram, em 1987, a serem Cooperados.
Álvaro adora fazer compras na loja da Vila Rio
Branco. “Eu compro toda semana nesta loja e sigo
sempre um roteiro que criei. Se mudar o percurso,
posso esquecer algum produto”, disse.
Segundo Álvaro, já chegou a ir em outro supermercado, mas se arrependeu e não comprou nada. “Sou um
Cooperado muito fidelizado. Acho fácil o acesso à loja
3, que é bem ampla e tem um ótimo estacionamento”.
Álvaro elogiou também a organização e a altura
das prateleiras (que foram rebaixadas), o atendimento
Em clima descontraído e muito acolhedor, foi
realizada a 1ª. Confraria de Vinhos, no dia 25 de
julho passado, na Adega da loja 3 (V. Rio Branco).

“deuses”. E a Confraria ajuda a despertar essa
vontade de experimentar novos sabores.

personalizado dos funcionários – sobretudo das caixas - e a qualidade dos produtos. O dia que mais gosta
de ir é na terça-feira, por causa da Feirinha, que ele

CONFRARIA
O casal Márcia e Álvaro tem várias afinidades, dentre elas, degustar um bom vinho acompanhado de um
prato bem gostoso com os amigos e familiares, e viajar. “Tomamos uma taça diariamente. Gostamos muito de vinhos chilenos, mas depois que participamos da
Confraria ampliamos o nosso universo de vinhos”.
Eles acharam a iniciativa “super bacana”, pois tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que também adoram vinhos, e experimentaram novos rótulos
portugueses e italianos, que não conheciam.
Álvaro e Márcia começaram a apreciar vinhos há
7 anos. “Gostamos tanto dos vinhos chilenos da uva
Carménère que até visitamos Santiago, onde fica a famosa vinícola Concha y Toro”.
Márcia é descendente de italianos e adora fazer a
própria massa para acompanhar o vinho. “Aprendi a

Para se ter ideia do sucesso do evento, os parti-

DEGUSTAÇÃO

cipantes já pediram a realização do segundo en-

Durante o evento, além de rótulos estrangei-

capeletti ao brodo e toda vez coloco um pouquinho de

ros como italianos e chilenos, foram servidos vi-

vinho na minha sopa, seguindo a tradição da minha

Além da oportunidade de degustar vinhos de

nhos nacionais que surpreenderam os participan-

família”.

diversos países e conhecer mais sobre o assunto, a

tes. Para acompanhar, massas, queijos e petiscos

O casal tem dois filhos: Marina, que é contadora,

Confraria aproxima as pessoas, que aproveitam a

que harmonizaram com as bebidas. Quem parti-

e Henrique, estudante do 4º. ano de Medicina da USP

ocasião para trocar experiências e a partir daí sur-

cipou, adorou!

de Ribeirão Preto. A filha gosta muito do estrogonofe e

contro.

gem novos laços de amizades. E muitos brindes!

considera “top”.

fazer macarrão com a minha nona. No inverno, faço

O valor da taxa cobrada foi totalmente rever-

das sopas da Coopercica. Como vai se casar e mudar de

Vinho bom, dizem os experts, é aquele que

tido em compras na Adega. Cada um dos partici-

casa, já está pesquisando a loja que fica mais próxima

você bebe e gosta – sem “mimimi”. O negócio é

pantes ganhou uma taça personalizada, não ape-

da sua nova residência. Já Henrique, quando vem para

provar: só assim vai desenvolver o paladar para

nas para guardar de lembrança, mas para brindar

Jundiaí, não vai embora sem levar produtos da Coo-

apreciar melhor essa bebida considerada dos

mais vezes.

percica.
Assim como Álvaro e Márcia, aproveite este espaço na Revista para contar a sua história com a Coopercica!
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É ÉPOCA

É DIA

Agosto

Uma pequena homenagem a

Lima-dapérsia

Um Grande Homem!
Conﬁra os legumes, as verduras e as frutas da estação

Ser Pai nem sempre é fácil, pois até as melhores

que estão em abundância de oferta e preços mais

coisas da vida às vezes são complicadas. Mas há

acessíveis. Mudanças climáticas (seca ou chuva em

pais que fazem tudo parecer fácil e simples por

excesso) podem alterar esse cenário.

serem tão perfeitos!
Sempre amigo, sempre comigo. Que sorte eu
tive por crescer com um Pai como você!
A família é algo que não podemos escolher. Mas
se eu pudesse, escolheria você como Pai novamente.

LEGUMES

VERDURAS FRUTAS

• Abóbora

• Agrião

• Banana-nanica

• Abobrinha

• Alho-poró

• Carambola

• Cará

• Brócolis

• Kiwi

• Cenoura

• Chicória

• Laranja-pera

• Inhame

• Coentro

• Lima-da-pérsia

• Mandioca

• Couve

• Mamão

• Mandioquinha

• Couve-ﬂor

• Mexerica

• Pimentão

• Escarola

• Morango

• Espinafre

• Tangerina

Ninguém é melhor que você. Ninguém merece mais
o meu amor, respeito e admiração que você.
Um grande homem, uma pessoa cheia de
qualidades e o melhor Pai!
É uma sensação de orgulho quando falo do
homem que você é e de tudo o que representa para
mim.
Por tudo isso, dedico esta pequena homenagem
ao meu grande herói. Te amo, Pai, meu eterno
“Super Homem”.

• Rúcula

AQUI VOCÊ GANHA
A lima-da-pérsia dá em árvores pequenas durante
o inverno. Sua origem é asiática, mas pode ser encontrada em todo o País, principalmente no Estado de São
Paulo.
Por fora, é um pouco mais clara que uma laranja,
mas a sua polpa é esbranquiçada e o sabor mais amargo.
Apesar de não ser tão popular quanto a laranja, o

Coopercia & Belesso vão sortear
mesas com cadeiras
e muito mais!

limão e a tangerina, tem muitos benefícios para a nossa saúde, pois é rica em vitamina C.

lizando a campanha promocional “Manosso-Santo-

produção de geleias. No Brasil, é muito usada em cai-

mé”, que irá sortear sete mesas (com quatro cadeiras)

pirinhas.

que acompanham kits de facas para churrasco e caixas

Segundo especialistas, o chá feito da casca da
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A Coopercica e Alberto Belesso Bebidas estão rea-

É consumida in natura, em sucos e também para a

cooler (uma por loja), no próximo dia 01 de setembro.

lima-da-pérsia é diurético, combate a retenção de

Para participar, na compra de qualquer produto Be-

líquidos e o inchaço. Além disso, recomenda-se o seu

lesso ou Santomé, o Cooperado deve retirar um cupom

consumo para quem faz dietas. Uma unidade da fruta

de sorteio, preencher e depositar nas urnas instaladas

tem apenas 45 calorias.

nas sete lojas, até o dia 31 de agosto. Participe!!!
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

Irmã Dulce

Xô,

pessimismo!

A primeira santa nascida no Brasil
HISTÓRIA
Filha de um dentista e de uma dona de casa, iniciou sua trajetória de assistência aos mais pobres
ainda na infância.
Formou-se professora, mas optou pela vida re-

Nesse mesmo ano, fiz 60 anos e a empresa em que traba-

morreu quando ela tinha sete anos.

abrir mão desse trabalho, que dava sentido à minha vida.

Em 1939, inaugurou uma escola para os filhos

Ainda em 2018, experimentei a dor pela morte de meu pai.

de operários no bairro de Massaranduba, periferia

E do meu filho, que perdeu o vestibular porque sofreu um aci-

de Salvador. Dez anos depois, transformou um gali-

dente de carro e ficou hospitalizado. A destruição total do car-

nheiro ao lado do Convento Santo Antônio em uma

ro foi outra perda”.
Ao final, escreveu: “FOI UM ANO HORRÍVEL”.

Nos anos seguintes, buscou apoio para transfor-

A esposa ficou muito triste, mas aproveitou a mesma folha

mar a enfermaria em um hospital. Criou um restau-

de papel para reescrever o texto do marido, de forma otimista:
“No ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula,
depois de passar anos com dor.

ações, Irmã Dulce inovou na busca por recursos para

Completei 60 anos com boa saúde e me aposentei. Agora,

manter suas obras sociais: chegou a cantar e a tocar

posso usar meu tempo para voltar a construir e reformar mó-

acordeon nas ruas de Salvador.

veis, viajar e dar mais atenção à minha família e encontrar os

A partir de 1955, cumpriu uma penitência em
agradecimento à vida de sua irmã, e durante 30 anos
dormiu sentada em uma cadeira de madeira.

"anjo bom da Bahia". Beatificada em 2007, teve sua

Em 1980, recebeu a visita do papa João Paulo 2º,

canonização anunciada em maio deste ano, depois

que a incentivou a prosseguir com seu trabalho social.

que o Vaticano reconheceu o seu segundo milagre,

Faleceu em 1992 e passou a ser chamada de santa.

enxergar.

“Em 2018, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da
vesícula. Tive que ficar acamado.
lhava me pressionou para que eu me aposentasse. Eu tive que

uma rede de aleitamento materno. Além de pedir do-

relacionado à cura de uma pessoa cega que passou a

papel do chão, ficou curiosa e resolveu ler o texto, que dizia:

o nome Irmã Dulce em homenagem a sua mãe, que

rante para alimentar os necessitados e organizou

Maria Rita Lopes Pontes, a Irmã Dulce (1914-

repente, caiu uma folha com anotações do marido. Ao pegar o

ligiosa. Aos 19 anos foi consagrada freira e escolheu

enfermaria para cuidar de doentes.

1992), nasceu em Salvador e ficou conhecida como

A esposa abriu um livro que o seu marido estava lendo e, de

O processo de canonização de Irmã Dulce foi o
terceiro mais rápido da história da Igreja Católica:

Além da fé, é muito lembrada por seu trabalho so-

começou em 2000. O seu primeiro milagre, validado

cial. Na periferia de Salvador, construiu o “império

em 2003, teria acontecido em Itabaiana (SE). As suas

do bem”, que começou em um terreno onde funcio-

orações teriam conseguido estancar uma hemorragia

nava um galinheiro e hoje conta com um complexo

em Claudia Cristina dos Santos, depois do nascimen-

assistencial, formado por hospital (com 964 leitos),

to do seu segundo filho.

amigos.
Em 2018, perdi meu pai, que tinha 95 anos e viveu sem depender de cuidadores, e teve saúde boa. Não sofreu. Faleceu
dormindo.
Nesse mesmo ano, o Criador abençoou o meu filho com
uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas
ele não teve nenhuma sequela”.
Ao final, a esposa escreveu: “ESSE ANO FOI UMA GRANDE
BENÇÃO!”

PARA REFLETIR:
Eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de
vista diferentes. Não é a FELICIDADE que nos faz AGRADECI-

escola e casa de acolhimento. As “Obras Sociais Irmã

O Vaticano já tinha reconhecido como santos bra-

DOS, mas o AGRADECIMENTO que nos faz FELIZES. Sempre

Dulce” são apontadas como uma das maiores insti-

sileiros Madre Paulina (nascida na Itália), em 2002, e

há algo para agradecer. Você escolhe como quer escrever sua

tuições filantrópicas do Brasil.

Frei Galvão, em 2007.

história. Mas, lembre-se: “Gratidão, sempre”.
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 205

Abobrinha Recheada

Banana-nanica Empanada

Ingredientes

Ingredientes

3 abobrinhas grandes, bem firmes (900g)

5 ou 6 bananas-nanicas maduras, porém firmes

1 colher (sopa) de óleo

farinha de trigo para empanar

400g de patinho bovino moído

3 ovos ligeiramente batidos

3 dentes de alho amassados

farinha de rosca para empanar

1 tomate médio picado

óleo de milho para fritar

1 ovo batido
1 sachê de Tempero SAZÓN® Vermelho

Modo de preparo

2 pitadas de sal

Descasque as bananas, retire os fios e corte-as ao

4 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

meio. Separe 3 tigelinhas e coloque cada ingrediente:
ovo batido, farinha de trigo e farinha de rosca.

Modo de preparo

Primeiro passe as bananas na farinha de trigo e retire

Corte as abobrinhas ao meio no sentido longitudinal e,

o excesso. Depois passe as bananas no ovo batido,

com o auxílio de uma colher, retire as polpas, pique-

deixe escorrer e retire o excesso. Em seguida, passe

as e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve

as bananas na farinha de rosca. Aqueça bem o óleo e

ao fogo alto para aquecer. Junte a carne moída e frite

frite as bananas, aos poucos, até que fiquem douradas.

por 7 minutos, ou até mudar completamente de cor.

Escorra bem e coloque-as sobre papel absorvente para

Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Adicione

sair o excesso de óleo. A quantidade dos ingredientes

o tomate, a polpa da abobrinha reservada, o ovo, o

vai variar dependendo da quantidade de bananas que

tempero SAZÓN

você pretende preparar.

®

e 1 pitada de sal, e deixe cozinhar

em fogo baixo, com a panela aberta, por 20 minutos,
ou até secar, mexendo de vez em quando. Disponha
as abobrinhas em uma assadeira grande, polvilhe a
superfície com o sal restante e recheie com o refogado
de carne. Distribua o queijo ralado pela superfície,
cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180
graus), preaquecido, por 20 minutos. Retire o papelalumínio e volte ao forno por mais 10 minutos ou até
dourar. Retire do forno e sirva em seguida.
Receita Ajinomoto

