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FIQUE BEM

É DIA

Um século do
“HORMÔNIO
DA VIDA”
A descoberta da insulina – e de sua eficácia para o
tratamento do diabetes – completou 100 anos, tendo o
mérito de ter salvo milhões de vidas no mundo.
Também chamada de “hormônio da vida”, a insulina
é produzida pelo pâncreas e é muito importante
para a saúde das pessoas porque é responsável pelo

NOVEMBRO AZUL

transporte da glicose para as células. Sem a glicose, o
organismo se deteriora e sintomas de diabetes, como

Prevenção ao câncer de próstata

emagrecimento acentuado e muita necessidade de
urinar e de beber água, começam a surgir.
DESCOBERTA – Em 1921, o cirurgião canadense

É o tipo mais comum no homem e o segundo em

pacientes com câncer de próstata são diagnosticados

Frederick Banting começou uma série de

mortalidade. Quanto mais precoce for o seu diagnósti-

somente pela alteração no toque retal. Outros exa-

experiências, auxiliado pelo então estudante de

co, maior chance de cura da doença, conforme a Socie-

mes, como biópsias, poderão ser solicitados, se hou-

Medicina, Charles Best. Eles aplicaram extrato

dade Brasileira de Urologia (SBU).

ver suspeita da doença.

pancreático em cães tornados diabéticos e viram

Seu rastreamento acontece através do exame de

uma redução na glicemia. No ano seguinte,

sangue (PSA) e do toque retal, e deve ser feito a par-

TRATAMENTO – A indicação da melhor forma de

passaram a utilizá-las em seres humanos pela

tir dos 45 anos por todos os homens e a partir dos 40

tratamento vai depender de vários aspectos, como

primeira vez. Essa descoberta permitiu controlar o

anos para aqueles da raça negra ou que têm história

estado de saúde, estágio da doença e expectativa de

diabetes, doença até então mortal.

de câncer de próstata na família. Obesidade também

vida do paciente.

é um fator de risco.
PRÓSTATA – É uma glândula do sistema reprodutor
masculino, fica abaixo da bexiga e sua principal função
é produzir o esperma.

A médica Maria Elizabeth Rossi da Silva, chefe da

Os tratamentos podem ser combinados em uma

unidade de Diabete do Serviço de Endocrinologia

frente multidisciplinar, como cirurgia associada a ra-

e Metabologia do Hospital das Clínicas, lembrou

dioterapia e ultrassom seguido de terapia hormonal.

que o tratamento da doença passou por muitas

Atualmente, cada vez mais técnicas de robótica,

mudanças e todas positivas. “Hoje, temos

que visam reduzir as sequelas do paciente, têm sido

a bomba de infusão de insulina, já em

utilizadas nas cirurgias.

substituição às canetas, e em um futuro

SINTOMAS – Na fase inicial, o câncer de próstata não

É importante destacar que os tratamentos são in-

apresenta sintomas. Quando alguns sinais começam a

dividualizados e que a prevenção é a melhor solução.

aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase

Então, consulte sempre um médico!

de Diabetes (SBD).
TIPO 1 – É uma doença autoimune, onde os
anticorpos “atacam” o pâncreas, fazendo-o parar
de produzir insulina. Geralmente, aparece na
infância ou adolescência e é tratada com insulina,
medicamentos, dieta alimentar e atividades físicas,
para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue.
TIPO 2 – Cerca de 90% dos pacientes são
portadores desse tipo de diabetes, que está
associado ao ganho de peso, principalmente
abdominal. É mais frequente em adultos.
OUTROS TIPOS – Foi identificado
o Diabetes Latente Autoimune
do Adulto (LADA) em pessoas
diagnosticadas com o Tipo 2. Esses
pacientes desenvolvem um processo
autoimune e acabam perdendo
células beta do pâncreas.
Já o diabetes gestacional é
uma condição temporária que
ocorre durante a gravidez. Afeta
entre 2% a 4% de todas as
gestantes e implica em risco do
desenvolvimento posterior da
doença para a mãe e o bebê.
14 de novembro:
Dia Mundial do Diabetes

Conforme a médica, os números não
pelo menos 7 milhões de pessoas
apliquem insulina diariamente.
O diabetes atinge por volta

na urina e/ou no sêmen.

Acesse o site da Sociedade
Brasileira de Urologia.

de 10% da população mundial.

PREVENÇÃO – O diagnóstico precoce é fundamen-

https://sbu-sp.org.br/publico/cancerde-prostata-3/

milhões de pessoas. A doença
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morte prematura, segundo a Sociedade Brasileira

são precisos, mas tudo indica que

principais sintomas são dor óssea, dores ao urinar,

tal para garantir a cura da doença. Cerca de 20% dos

amputações, perda da função dos rins e até mesmo

próximo, o uso do pâncreas artificial”.

avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os
vontade de urinar com frequência e presença de sangue

gravíssimas, como infarto, derrame, cegueira,

No Brasil, são mais de 12
pode provocar complicações
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O QUE TEM DE NOVO

Coopercica inaugurou
a oitava loja da Rede

Abertura da loja

Corredores amplos

Legumes e verduras embalados a vácuo

Sobremesas variadas e deliciosas

Confeitaria

Praticidade: pratos prontos

Várzea Paulista ganhou mais uma loja, moderna e bem equipada, na Avenida Fernão Dias Paes
Leme, centro. A abertura da segunda loja em Várzea representou uma oportunidade para a Coopercica ampliar o atendimento à população.
A modernidade é um dos diferenciais. A oitava loja da Rede dispõe de quatro terminais self-checkouts, para maior comodidade dos consumidores. Qualidade e atendimento também.
Acompanhe, a seguir, as impressões da Di-

Conselho de Administração

retora Executiva, Ana Luiza Borges Gomes
(págs 8 e 9).

crescimento da empresa é muito gratificante. Po-

a criação de novos postos de trabalho. Nesta nova

“É sempre bom ampliar os horizontes. A

rém, sem o engajamento de todos, esta tarefa não

unidade, foram gerados 130 empregos diretos.

Coopercica é uma empresa de vanguarda e

seria possível. Nossos colaboradores, sem exceção,

Os próximos anos com certeza serão de muito

tem em seu DNA a essência do Cooperativis-

não mediram esforços e se dedicaram em tempo

trabalho. Estaremos sempre acompanhando ten-

mo. Crescer e aumentar a capacidade de servir

integral para o cumprimento do cronograma.

dências e buscando inovação em processos e tecno-

a população nos torna agentes de desenvol-

Este compromisso também foi aceito pelos nos-

logias. Desta forma é que acreditamos ser o cami-

vimento econômico e social. E, por acreditar

sos prestadores de serviço e fornecedores, que en-

nho mais assertivo para continuarmos crescendo de

tenderam a necessidade e finalizaram tudo no pra-

forma sólida, oferecendo sempre aos nossos Coo-

zo, com a qualidade desejada.

perados qualidade, variedade e preço justo”.

que há 52 anos contribuímos com estas vertentes, pretendemos continuar crescendo.
Inaugurar mais uma unidade e acompanhar o
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Orlando Marciano, Presidente do Cons. de Administração; Rodolfo
Wilson Rodrigues Braga, Prefeito de Várzea Paulista; Adriano Pavan,
Vereador, e Mauro Aparecido, Presidente da Câmara

A Coopercica se orgulha em poder contribuir com

Ana Luiza
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O QUE TEM DE NOVO

Orlando Marciano, presidente do Conselho de Administração da Coopercica, vem
escrevendo a história de sucesso desta cooperativa, nesses 52 anos.
“Minha administração na Coopercica
sempre foi pautada em muito trabalho e
organização. Através de processos elaborados e validados com as equipes, sempre
pudemos entregar aos nossos Cooperados
e clientes, produtos e serviços de qualidade. Trabalhando desta forma, foi possível
ao longo dos anos nos tornarmos referência
para a comunidade, empreendendo mesmo
em momentos adversos.
O princípio é aliar o poder de compra, a
variedade de produtos e a redução dos custos de bens e serviços, com o melhor atendimento e segurança para os Cooperados e
consumidores. Este é o referencial de qualidade que a Coopercica persegue em toda
a sua história e que possibilitou a esta cooperativa ser modelo para o comércio.
Ao longo da trajetória bem-sucedida da
Coopercica, o papel socioeconômico que
ela desenvolve faz toda diferença na comunidade em que atua. Nosso trabalho
vai muito além de comercializar produtos.
Trabalhamos sempre para oferecer aos
nossos Cooperados e clientes o que há de
melhor no nosso segmento”.
Orlando

Açougue
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Diretora Executiva e colaboradores

Conselho Fiscal

Inovação: self-checkout
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DEU ÁGUA NA BOCA

Alimentos que estimulam o

COLÁGENO

O colágeno é responsável por manter a elastici-

VEGETAIS VERDES-ESCUROS – Brócolis e espinafre,

dade da pele, integridade e saúde dos ossos, articu-

por exemplo, contêm clorofila, um pigmento que au-

lações e cabelos.

menta os níveis de pró-colágeno da pele. A clorofila

A perda do colágeno começa aos 30 anos, mas tem

também protege a pele do envelhecimento, já que é

seu processo acelerado após os 50 anos, em função

usada pelo organismo para combater os radicais livres.

dos declínios hormonais. Segundo os especialistas, a
síntese do colágeno é afetada não só pelo envelhecimento, mas também pela má alimentação. Por isso, é
fundamental consumir os alimentos que estimulam a
produção do colágeno.
AVEIA – Fonte importante de silício, um mineral
indicado para auxiliar na manutenção celular. Age
sobre os músculos, tendões e cartilagens. A aveia é
versátil e pode ser usada em todas as preparações
(salgadas e doces).
CARNES, OVOS E PEIXES – Ricos em vitaminas do
complexo B, proteínas e aminoácidos essenciais para
a formação da estrutura do colágeno. As carnes bovinas, frangos, peixes e ovos estimulam a produção
do colágeno.
FRUTAS CÍTRICAS – Ricas em vitamina C, ajudam na
produção de prolina, um aminoácido essencial que
ajuda na formação do colágeno. Além disso, essas
frutas são fontes de flavonoides, que têm ação antioxidante, fortalecendo as células e evitando o envelhecimento precoce.
FRUTAS VERMELHAS – Amoras, morangos e framboesas têm ácido elágico, que ajuda a proteger os tecidos da radiação ultravioleta (UV), e doses consideráveis de vitamina C. Vale a pena consumi-las tanto
in natura como congeladas.
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É ÉPOCA

DO MOMENTO

novembro

Pêssego

RITA LEE

ganha mostra
no MIS

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.

Centenas de objetos inéditos e distribuídos
em 18 áreas do Museu da Imagem e do Som

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

(MIS), em São Paulo, integram a exposição

Abobrinha

Alho-poró

Abacaxi

que reúne as memórias dos 50 anos de carrei-

Aspargos

Almeirão

Acerola

ra da nossa rainha do rock.

Berinjela

Brócolis

Banana nanica

Beterraba

Cebolinha

Banana prata

Cenoura

Endívia

Caju

Inhame

Erva-doce

Coco verde

Maxixe

Espinafre

Framboesa

Nabo

Folha de uva

Jaca

Pepino

Mamão
Manga
Maracujá
Melancia
Melão
Nectarina
Pêssego

A curadoria, feita pelas mãos de Rita Lee

Exposição inédita
e gratuita de

AYRTON SENNA
Maior piloto brasileiro de Fórmula 1, agora pode ter a voz
escutada e até ser visto na exposição interativa “Eu, Ayrton
Senna da Silva”, no Shopping Villa Lobos, em São Paulo.
A voz que guia os visitantes é do próprio Senna, desenvolvida com tecnologia de inteligência artificial. Outra novidade é um holograma em 3D do piloto, que ficará

PÊSSEGO
A safra começa em novembro. O pêssego é delicioso in natura. Também é muito consumido em
sucos ou vitaminas, compotas, geleias, tortas, pavês e bolos.
É uma fruta indicada para quem está de dieta,
pois tem poucas calorias (1 unidade = 40cal). Além
disso, o pêssego é muito nutritivo porque tem bastante fibras e vitaminas A e C.

Curiosidades

• O pessegueiro pode chegar a 8m de altura.
• Geralmente, dá frutos depois de três anos que

foi plantado e vive de 15 a 25 anos.

• Os principais estados produtores são Rio Grande

do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

• O pêssego surgiu na China.
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em uma das salas.

e do seu filho João, mostra a jornada iniciada em 1966 quando fazia parte da banda
“Os Mutantes”, seguindo como vocalista do
“Tutti Frutti” e sua carreira solo.
Os visitantes poderão curtir sucessos como,
“Mania de Você”, "Chega Mais" e "Lança
Perfume”. Em 2012, Rita se despediu dos palcos e há cinco anos lançou sua autobiografia.
Entre os objetos expostos, cadernos de
composições escritos à mão por Rita (entre
1970 e 1980), instrumentos musicais e figurinos usados pela cantora em seus shows.
A exposição fica em cartaz até o dia 28 de
novembro, no MIS (Av. Europa, 158, SP) e os
ingressos estão à venda no site:
www.rockexhibition.com.br

Segundo Karina Israel, curadora do evento, as inovações
podem ajudar os fãs a se lembrarem melhor do piloto, que
morreu aos 34 anos durante uma corrida na Itália.
São 10 ambientes divididos por temas: da infância nos
karts às grandes conquistas, que consagraram Senna
como um dos maiores ídolos do automobilismo no Brasil e no mundo.
Estão expostos objetos que nunca saíram do Instituto
Ayrton Senna, como a sua máquina de escrever, o clássico
capacete que usou e sua raquete de tênis. Foi montada uma
loja temporária no local, que comercializa bonés, capacetes
e outros itens oficiais da marca.
A exposição gratuita pode ser vista até 15 de novembro. É
preciso agendar antes a visita no link: bileto.sympla.com.br/
event/69232
O Shopping Villa Lobos fica na Av. das Nações Unidas,
4.777, São Paulo (SP).
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DICAS

A ESSÊNCIA

Cozinhar com AIRFRYER
vai além da batata frita
Uma tecnologia que frita alimentos praticamente sem
óleo é a febre do momento. Conhecido popularmente como

A airfryer é um bom eletrodoméstico. Sabendo usar, é
possível preparar receitas incríveis com ela.

Costurando

A Vida

Não é preciso ser costureira, para costurar a vida. Basta ter uma agulha
de esperança e um carretel de coragem. Pronto, vamos começar.

airfryer, este utensílio doméstico está em alta no mercado

É preciso preaquecer a airfryer, escolher alimentos

desde que começou a pandemia pela sua praticidade e ver-

que caibam no cesto e permitam a passagem de ar e usar

1 - Costure os seus queridos e suas queridas bem pertinho de você.

satilidade: prepara desde dadinho de tapioca, torresmo,

nas preparações gorduras como azeite e manteiga.

2 - Costure o amor verdadeiro no peito de quem ama.

pastel, coxinha, legumes, hambúrguer, ovo cozido, petit
gateau até, é claro, a popular batata frita.
Um aspecto que desperta atenção é que ele promete
o preparo de frituras com o mínimo de óleo - o paraíso para os adeptos de uma vida saudável e alimentação
mais balanceada.

Outra dica: o equipamento tem ótimo resultado no

4 - Costure a saudade no fundo de um baú, para ela nunca escapar.

conta da gordura, esse tipo de carne fica suculenta.

5 - Costure a autoestima bem em cima, para não despencar.

Os chips de legumes ficam crocantes porque a airfryer
consegue desidratá-los bem.

O sucesso do equipamento é tanto que, de uns tempos

“pulo do gato” é virá-los na metade do tempo de cozimento. Resultado: macios por dentro e dourados por fora.

as instruções de preparo também para a fritadeira sem óleo.

Os dadinhos de tapiocas ficam gostosos, só a cor não
fica tão uniforme.

cido como fritadeira elétrica, o seu funcionamento é mais

Os bolos, em geral, começam a dourar na parte superior. A aparência não é tão atraente, mas ficam macios.

parecido com o de um forno convencional.
Funciona com uma resistência elétrica e uma hélice,

DESVANTAGEM — A opinião de alguns consumidores

responsável por criar uma corrente de ar que vai cozinhar os

é que a desvantagem está no tamanho: a airfryer não é

alimentos. Os especialistas dizem que para entender o fun-

um bom investimento para uma família grande. As ba-

cionamento de uma airfryer, é só imaginar um chuveiro elé-

tatas fritas, por exemplo, precisam ser preparadas aos

trico. Ao invés de água, é o ar que passa pela resistência. De-

poucos, já que o cesto não pode estar abarrotado porque

pois de aquecido, o ar circula pela cestinha da airfryer e volta

impediria a circulação de ar. E elas levam 20 minutos

para a resistência, onde é reaquecido. Esse ciclo é contínuo.

para ficarem prontas.
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6 - Costure o perdão na alma e a bondade no coração.
7 - Costure a felicidade sem alinhavar.

Para os pães de queijo ficarem assados por igual, o

para cá, as embalagens de diversos congelados já vêm com

FUNCIONAMENTO — Embora o equipamento seja conhe-

3 - Costure a verdade em todas as bocas.

preparo de carnes como panceta e frango com pele. Por

PARA REFLETIR

• Que a gente guarde no bolso as palavras ásperas e jogue
pela janela as mágoas e lamentações.

• Fica combinado: sorriso no rosto, esperança no olhar,

peito carregado de alegria, fé na alma e amor no coração.
Bons sentimentos aumentam a imunidade.

• Eu acredito que os dias difíceis passam. As coisas boas

acontecem no tempo certo e aquilo que é para ser nosso,
será! Somos guardados, protegidos e abençoados. Só
precisamos acreditar.

• Eu disse ao amor: “Não vou morrer até te conhecer”.
E o amor respondeu: “Quem me conhece, não morre”.
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RECEITAS
Foto: Ajinomoto

FICHA 232

Maminha Recheada

a panela semitampada, virando de vez em quando, por 40

Ingredientes

Retire do fogo e sirva em seguida.

1 xícara (chá) de ricota amassada (125g)
meia xícara (chá) de tomate seco picado (65g)
1 e meia xícara (chá) de folhas de espinafre picadas (75g)

minutos, ou até a carne estar macia e o molho encorpado.
Dica: evite congelar ricota, pois esse processo compromete
a consistência e aparência do alimento.
Receita Ajinomoto

1 sachê de Caldo SAZÓN® Carne
4 colheres (sopa) de Azeite de Oliva TERRANO™
1 pedaço de maminha bovina (600g)
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de água (400ml)

Milk-Shake de Pêssego
Ingredientes
3 copos de leite gelados
4 pêssegos maduros, descascados e cortados

Modo de preparo

1 caixinha de creme de leite

Em uma tigela média, coloque a ricota, o tomate seco,

1 bola e meia de sorvete de creme

o espinafre, meio sachê do Caldo SAZÓN® e 2 colheres

2 colheres (sopa) de açúcar ou mel

(sopa) de Azeite TERRANO™, e misture. Corte a maminha

2 colheres (sopa) de suco de pêssego ou de laranja

no sentido do comprimento, sem chegar até o final,
abrindo-a em um bife grande. Espalhe o recheio sobre a

Modo de preparo

sua superfície, enrole como rocambole, amarre com um

No liquidificador, bata o leite e os pêssegos. Acrescente

barbante e passe pela farinha de trigo. Em uma panela

o creme de leite e continue a bater. Adicione o sorvete

média, coloque o Azeite TERRANO™ restante e leve ao

de creme, o açúcar (ou mel), o suco de laranja ou

fogo médio para aquecer. Junte a carne e frite-a de todos os

pêssego, e bata mais um pouco até ficar homogêneo.

lados, por 10 minutos, ou até dourar. Acrescente a água e o

Sirva em seguida, em copos altos. Rende 4 ou 5

Caldo SAZÓN® restante, e misture. Deixe cozinhar, com

porções, aproximadamente.

