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Loja 7 - Av. Duque de Caxias, 2395 -

Loja 1 - Rua João Ferrara, 233 - Jardim Cica

2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 3109-1434

2ª a sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3378-2800
Loja 2 - Rua Romeu S. Machado, 105 - Pq. Eloy Chaves
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4581-9028
Loja 3 - Av. Frederico Ozanan, 6001 - V. Rio Branco
2ª a sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 - Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 - Jd. São Vicente
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica
Loja 5 - Rua Maria J. Rodrigues, 90 Jd. Sta. Lúcia - Campo Limpo Paulista
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4812-9610
Loja 6 - Av. Humberto Cereser, 3805 - Caxambu
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Jd. Promeca - Várzea Paulista

Loja 8 - Av. Fernão Dias Paes Leme, 2211 Centro - Várzea Paulista
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 2923-8000
Loja 9 - Av. José Tonoli, 336 - Centro - Itupeva
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4961-1999
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FOLCLORE

FIQUE BEM

Nossas criaturas

MÁGICAS
O Dia do Folclore é comemorado em 22 de agosto.
O escritor Monteiro Lobato e o folclorista Luís da
Câmara Cascudo divulgaram muito as nossas lendas,
protagonizadas por criaturas fantásticas como
Saci-Pererê, Curupira, Iara, Boitatá e Negrinho do
Pastoreio.
A palavra Pererê - em tupi, pererek – significa
pular. Por não ter uma perna, o Saci-Pererê pula.
É representado por um menino negro com uma
boina vermelha, que habita e protege as florestas.
A lenda surgiu na região Sul do Brasil entre
os índios guaranis, e destaca sua malandragem,
seu espírito inventivo, a qualidade de se tornar
invisível e também a arte de pregar peças (menos
por maldade, mas para fazer rir!).
A Iara, metade mulher, metade peixe, nas noites
de lua cheia - linda e com um canto deslumbranteexibe-se nas pedras do rio Amazonas, alisando sua
longa cabeleira com um pente de ouro. Apesar de
lembrar o mito das sereias europeias, a lenda da Iara
ou Mãe d’Água surgiu entre os índios. Ela também
pode assumir a forma humana para seduzir suas
vítimas e levá-las para o fundo do rio.
O Curupira é retratado frequentemente como
um anão, que possui os cabelos vermelhos e os pés
invertidos, com os calcanhares para frente.
É considerado um guardião das florestas.
A origem da lenda é indígena, sendo famosa na
região Norte, sobretudo no Amazonas e Pará.
O Boitatá é uma criatura fantástica, descrita pelo
padre José de Anchieta, em 1560, como uma serpente
de fogo que punia quem destruía as matas.
O Negrinho do Pastoreio vive nos pampas gaúcho
e toda vez que alguém perde alguma coisa, recorre à
sua ajuda para encontrar o objeto perdido. Conforme
a lenda, ele sempre está cavalgando acompanhado de
seu cavalo marrom-avermelhado (baio).
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DROGARIAS COOPERCICA
facilidades e benefícios
Para oferecer benefícios e facilitar a compra de

e Bayer. Por trabalhar com vários laboratórios, as

medicamentos a preços justos, a Coopercica optou

Drogarias Coopercica possuem um mix completo de

por ter sua própria drogaria e conta com três uni-

medicamentos.

dades que funcionam nas lojas do Jd. São Vicente

Além disso, as Drogarias Coopercica oferecem des-

(desde 08/10/2012), Caxambu (24/08/2013) e V. Rio

contos de até 80% em medicamentos genéricos, de

Branco (21/10/2014).

diversos laboratórios. As compras acima de R$ 50,00

Uma das facilidades é o serviço de delivery: saúde e
economia num click. Inclusive acessando o QR Code
(na página 7), você compra no site www.coopercica.
com.br e recebe na sua casa. Consulte taxa, horário e

podem ser divididas em até 3 vezes, nas bandeiras
Mastercard e Visa.
As ofertas não param: às terças, descontos especiais em todos os anticoncepcionais.

região para entrega.
Um dos benefícios oferecidos pela Coopercica é

SÓ PARA COOPERADOS – Top Descontos só para os

o PBM (Programa de Benefícios em Medicamen-

Cooperados. Na lista, encontram-se antigripais, xa-

tos), com descontos exclusivos direto do fabrican-

ropes, complexos vitamínicos, dermocosméticos e

te. Entre os laboratórios participantes, Pfizer, EMS

muitos outros. Vale a pena conferir!
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É ÉPOCA

Ajuda nosso sistema de defesa

da estação

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.

a funcionar bem, protegendo

FRUTAS

LEGUMES

VERDURAS

de doenças. Também é rico em

Caju

Abóbora

Agrião

minerais, como ferro, e fibras.

Carambola

Abobrinha

Alho-poró

Bastante versátil, o brócolis

Kiwi

Cará

Brócolis

pode fazer parte de diversas

Laranja-pera

Cenoura

Chicória

Lima

Ervilha

Coentro

Mamão

Fava

Couve

Morango

Inhame

Couve-flor

Mandioca

Erva-doce

Mandioquinha

Escarola

Nabo

Espinafre

Pimentão

Mostarda

Rabanete

Rúcula

receitas, como saladas,
refogados, tortas e pizzas.
Além disso, é uma verdura
pouco calórica: 100g de
brócolis cozido tem apenas
35 calorias.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 01 A 31 DE AGOSTO

Não vendemos no atacado. Quantidades limitadas por Cooperado. Ofertas válidas para o período descrito ou enquanto durarem nossos estoques. Ofertas válidas para todas as lojas Coopercica de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Várzea Paulista

É uma boa fonte de vitamina C.

MÊS DOS PAIS

HORTIFRUTIS

AGOSTO

Brócolis

Ofertas especiais

VINHO
ARGENTINO
SAN TELMO
Garrafa 750ml

VINHO
ARGENTINO
THE GRILL MASTER
Garrafa 750ml

VINHO
AUSTRALIANO
YELLOW TAIL
Garrafa 750ml

VINHO
PORTUGUÊS
PORCA DE
MURÇA (EXCETO
RESERVA)
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

R$

VINHO
AUSTRALIANO
YELLOW TAIL
SHIRAZ
Garrafa 750ml

VINHO
CHILENO FOYE
RESERVA
Garrafa 750ml

VINHO
CHILENO
TANTEHUE
Garrafa 750ml

VINHO
URUGUAIO
BRACCO
LACERTILIA
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

R$

VINHO
ESPANHOL
ESTEBAN MARTIN
Garrafa 750ml

VINHO
ESPANHOL
FAUSTINO
RIVERO
Garrafa 750ml

VINHO
FRANCÊS
LE PETIT
COCHONNET
Garrafa 750ml

VINHO
URUGUAIO
NARBONA
PUERTO
CARMELO
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

R$

VINHO ITALIANO
CORBELLI
Garrafa 750ml

VINHO
ITALIANO
SETTESOLI
WAVE
Garrafa 750ml

VINHO
PORTUGUÊS
ADEGA MONÇÃO
VERDE
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

64,89

89,89

42,89

66,89

39,89

36,89

53,89

59,89

89,89

46,89

66,89

69,89

69,89

74,89

69,89
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É DIA

O PAI de cada signo
ÁRIES - é o defensor

CÂNCER - adora ficar

LIBRA - ensina o valor

do filho, o autêntico

em casa cuidando

das relações sociais e a

CAPRICÓRNIO geralmente trabalha

guardião. O pai ariano

dos filhos e também de

importância de serem justos.

muito, buscando um futuro

pode ser muito exigente

comparecer a todos os

Dificilmente, o pai de libra dirá

melhor para toda a família.

com o filho, mas o

eventos da prole. São

aos filhos o que fazer. Em vez

Com seu exemplo, seus filhos

defenderá eternamente.

preocupados em oferecer

disso, ele tentará apresentar

aprendem que nada cai do

boa educação aos filhos, para

os prós e os contras de cada

céu (só chuva!). Não importa

que no futuro possam se

opção para que eles decidam.

o cargo que ocupe, o pai de

destacar profissionalmente.

capricórnio costuma ser uma

TOURO - calmo e

pessoa respeitada por sua

tranquilo, dará ao

ética profissional.

filho a liberdade de ser e
agir. Poucas coisas tiram o

LEÃO - companheirão,

pai taurino da sua calma e

puro coração.

serenidade. No momento

Amoroso e generoso, seus

em que ele sente que a

filhos são o brilho dos seus

segurança do filho ou da sua

olhos e ele não esconde isso

família está ameaçada, ele

de ninguém. É um superpai,

entra em jogo sem hesitar.

muito interessado em

Sim, porque o taurino é

ensinar aos filhos valores

protetor.

morais e éticos.

ESCORPIÃO -tem um
vínculo intenso com
seus filhos. Apesar de, algumas
vezes, o pai escorpiano tentar
conter o turbilhão que carrega
dentro de si, mostrando uma
imagem mais controlada e
ocultando o seu lado amoroso.

AQUÁRIO -passa
muita sabedoria para
os filhos. O pai aquariano
quer transmitir aos filhos
a capacidade de questionar
as regras estabelecidas. Ele
deseja que seus filhos não
sejam mais um na multidão,

SAGITÁRIO - aventureiro.
GÊMEOS - é aquele
que conversa sobre

VIRGEM - costuma ser
muito envolvido na

tudo, sempre tem algo

rotina dos filhos, ainda que

novo para contar. Os filhos

sejam adultos, trabalhem e

tendem a vê-lo como

tenham sua própria carreira. É

uma pessoa inteligente,

o tipo do pai que sabe a agenda

curiosa, engraçada e bem

dos filhos e do que precisam.

informada. Como pai, é leve.

Embora seja apaixonado pelos

Apoia e acompanha o desejo

filhos, o pai virginiano pode

dos filhos, que costumam

ser extremamente crítico,

vê-lo como um “amigo

com o intuito de ajudá-los a

mais velho”.

serem melhores.
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mas que façam a diferença.

Se o pai sagitariano
tivesse um único desejo,
ele pediria que seus filhos
fossem éticos e não
tivessem medo de explorar
o mundo. Ele é parceiro,
acompanha e estimula a
prole a buscar algo maior e
melhor, porque ele não só
acredita na capacidade dos
pequenos como sabe que a
vida pode ser mais.

PEIXES -tem uma
conexão forte com os
filhos. Calmo, tranquilo e
generoso, sua tendência é ver
o lado positivo de quem ama.
A conexão do pai de peixes
com os filhos é espiritual.
É visto como uma fonte de
amor e acolhimento.
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DEU ÁGUA NA BOCA

A combinação de

FONDUES VINHOS
Por Evilázio Alves Vieira, sommelier

FONDUE DE QUEIJO

FONDUE DE CARNE

FONDUE DE CHOCOLATE

A harmonização mais recomendada é

Normalmente, o tipo de

O doce atrai o doce, ou seja, o

de vinhos brancos e espumantes, pois

carne utilizada é o filé

fondue de chocolate harmoniza

possuem como característica a acidez

mignon ou algum outro

com vinhos suaves, doces ou que

capaz de “enfrentar” a gordura

corte nobre sem gordura.

contenham uma maior quantidade

presente nos queijos.

Existem vários tipos de

de açúcar residual. Exemplos: Late

molhos que fazem parte

Harvest (Colheita Tardia), Vinho

dessa iguaria. A sugestão é

do Porto - podendo ser um Ruby

de vinhos de corpo médio

(mais jovem) - ou um Tawny (mais

Sugestões de vinhos brancos
encontrados nas lojas Coopercica:
Almadén Brut (1)
• EEspumante
spumante
Brut
• Miolo SeleçãoTerranova
Pinot
• Grigio / Riesling (2)
• Quinta de Bons Ventos Branco

essa mesma acidez e, principalmente,
que o vinho tenha um corpo leve ou,
no máximo, corpo médio. Vinhos

alcoólica maior. Portanto, devem

Sugestões de rótulos
nas lojas Coopercica:

em cálices pequenos apropriados.

ser consumidos com moderação e

Telmo Malbec (5)
• San
• Yellow Tail Syrah (6)

Temos outras opções mais

Para aqueles que não

elaborados com uvas viníferas.

acessíveis como Moscateis e
Vinhos Finos Suaves, ou seja,
Sugestões de rótulos
nas lojas Coopercica:

é necessário tomar muito

irão se sobressair demasiadamente,

Tail Pink Moscato
• YEellow
spumante
• Moscatel (7)Terranova
Espumante Almadén
• Moscatel
Rosé (8)
Almadén Rosé Suave
• VVinho
inho
Almadén
• Tinto Suave
(9)

cuidado, pois vinhos

anulando o sabor dos queijos.

com alta graduação
alcoólica potencializam

Sugestões de rótulos tintos
nas lojas Coopercica:

o sabor picante, podendo

• Touriga Nacional (3)
• Barricado
• Braccobosca Lacertilia Tannat (4)
Miolo Seleção Tempranillo/
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de molhos.

dispensam uma pimenta,

potentes, alcoólicos e amadeirados

3.

e possuem uma graduação

com os diferentes tipos

tinto, é preciso levar em consideração

2.

que estes vinhos são de sobremesa

que possam “conversar”

Caso você não abra a mão de um

1.

amadeirado). É preciso considerar

para encorpado, a fim de

transformar em algo
desagradável. Neste caso,
a sugestão é o Tantehue
Carménère.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

CHÁ
Uma das bebidas
mais antigas
Surgiu na China há mais de 3.000 anos
Por muito tempo foi usado para fins terapêuticos, como

A história da erva-mate

um tônico capaz de recuperar a energia. Isso mesmo, o

De cor verde e um aroma

chá começou a frequentar os salões da nobreza europeia

inconfundível, a erva-mate -

no século 19, quando a duquesa Anna de Bedford, em uma

Ilex paraguariensis - é usada para

tarde fria de Londres, melhorou do mal-estar depois que

a produção de bebidas há muito

tomou uma xícara de chá.

tempo. Extraída de uma árvore

Anna passou a chamar as amigas para lhe acompanhar no

nativa da América do Sul, já era

ritual. Logo, a ideia se espalhou e estava criado o chá das

consumida pelos índios guaranis antes da

cinco, tradição que se mantém até hoje na Inglaterra.

chegada dos europeus, provavelmente para

Camellia sinensis, também chamada de chá-da-índia, é

disfarçar o sabor desagradável da água salobra.

uma planta chinesa que deu origem a essa bebida milenar

Acredita-se que o primeiro contato dos brancos

genuína. O chá conquistou o mundo e passou a ser

com a erva-mate tenha sido às margens do

consumido pelo puro prazer da degustação.

rio Paraná, no século 16. Por isso, o hábito de
tomar chimarrão é comum aos povos do Pampa,

PARA TODOS OS GOSTOS
VERDE: as folhas da Camellia sinensis vão para a
secagem, após a colheita. Seu sabor é um tanto amargo.
Tem efeito termogênico por elevar a temperatura
corporal, acelerando a queima de calorias.
PRETO: as folhas da Camellia sinensis ficam em
tanques fechados até fermentarem. Depois, elas são
aquecidas e desidratadas. Seu sabor é forte e a cor,
escura. Possui alto teor de cafeína.
AROMATIZADOS: qualquer chá, independente do
tratamento pelo qual tenha passado, pode receber a
adição de outras folhas, frutas secas ou flores, cujo
sabor se mistura com o seu.
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entre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e algumas
províncias argentinas.
Para os gaúchos, o chimarrão é uma bebida
de convivência, cheia de regras. A primeira
preparação, mais amarga, é do anfitrião. Depois, a
cuia volta a receber água quente e circula pela roda.
A mesma Ilex paraguariensis usada no chimarrão
gaúcho é ingrediente do tereré sul-matogrossense. Enquanto o primeiro é amigo da
temperatura alta, o outro requer água gelada.
A vida da erva-mate não se restringe às cuias.
Recentemente, chefs brasileiros têm usado o
ingrediente em preparações doces e salgadas,
como molhos, pães, farofas e até drinques.
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UM TOQUE VERDE

PLANTAS

que ajudam a
umidificar o ar

Além de embelezar, as plantas podem ajudar
a deixar o ambiente mais úmido, o que pode ser
uma baita vantagem em dias mais secos.
Quanto maior a folhagem, maior será a transpiração,
ou seja, maior a capacidade de manter a umidade do ar.
CLOROFITO - Parecida com espada-de-são-jorge, essa planta
absorve odores e umidifica o ar pela liberação da água de suas raízes.
O seu cultivo é fácil: basta deixar o clorofito em espaços iluminados
e regar uma vez por semana, tomando cuidado para não encharcar.

JIBOIA - Purifica, umedece

ARECA-BAMBU - É

o ar e pode ser regada duas

uma palmeira com

vezes por semana. Para

potencial de umidificar

que ela fique ainda mais

o ar. Gosta de sombra

bonita, borrife água nas

e condições úmidas,

folhas, de preferência, na

como nas florestas

parte da manhã.

tropicais.

ZAMIOCULCA – Com folhas

FILODENDRO - Por ter

brilhantes, é uma boa opção para

folhas grandes, tende a

umidificar ambientes internos, com

perder umidade facilmente,

um grande diferencial: aceita locais

melhorando assim o ar do

com ar-condicionado. Ela é altamente

ambiente. A espécie precisa

resistente e pede poucas regas. E tem

de rega apenas uma vez por

um brilho natural maravilhoso.

semana e aprecia luz indireta.

ABACAXI-ROXO - Não exige muitos cuidados e suporta as mais
diversas condições de luz e água. Versátil, vai bem em lugares com sol
pleno e até mesmo com luz difusa. Essa espécie se desenvolve bem em
solos drenados e pode ser regada duas vezes por semana.
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RECEITAS
FICHA 241

Fondue de Carne na Chapa

Molho Rosé

Ingredientes

Ingredientes

200g de filé mignon

200g de maionese

200g de carne de porco

2 colheres (sopa) de ketchup

200g de peito de frango

1 colher (sopa) de mostarda

200g de linguiça calabresa

2 colheres (sopa) shoyu

Modo de preparo

½ limão espremido
3 gotas de molho de pimenta (opcional)

Corte as carnes e a linguiça em fatias bem finas. Aqueça
a chapa em um rechaud, untada com um pouco de óleo,
e disponha as carnes. Espere selar de um lado e só depois

Modo de preparo
Em uma tigela coloque todos os ingredientes

vire a carne. Deixe no ponto desejado e saboreie com os

e bata tudo com a ajuda de um batedor de

acompanhamentos que podem ser: molho de mostarda,

arame (fouet), até que fique bem homogêneo.

molho barbecue, molho chimichurri, geleia de pimenta,

Transfira para um pote com tampa e

chutney de cebola, molho de alho etc. Além dos molhos,

guarde-o na geladeira até a hora de servir.

sirva junto o pão italiano.

Molho de Mostarda e Mel
Ingredientes

Molho de Alho
Ingredientes
200ml de maionese

2 colheres (sopa) de mostarda

3 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de molho inglês

200g de maionese
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes em um

Modo de preparo

recipiente e bata com o mixer até obter um

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture

creme homogêneo. Coloque na geladeira até a

até obter um creme homogêneo. Em seguida, deixe

hora de servir.

descansar para depois servi-lo com as carnes.

