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CONFIRA AS TABELAS DOS HORTIFRUTIS PARA JANEIRO

Alho a Granel
Abóbora Moranga
Abóbora Seca
Berinjela
Cenoura
Chuchu
Vagem

Frutas

Hortaliças e outros

a seguir, os critérios de classiﬁcação
dos hortifrutis:
ÓTIMO: boa oferta do produto,
preços mais baixos e melhor
qualidade.
BOM: oferta estável e preços
equilibrados, com valores oscilando

de acordo com a procura.
REGULAR: produto fora de
safra, ou seja, pouca oferta na
comercialização
dos
produtos
no mercado. Tendência de alta
nos preços e nem sempre com a
qualidade desejada.

Ameixa importada
Goiaba
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Manga Palmer
Manga Tommy
Melancia
Melão
Pêssego Nacional
Uva Benitaka
Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi

Agrião
Almeirão
Batata Doce
Brócolis
Cheiro-Verde
Couve-Manteiga
Ervilha
Escarola

Espinafre
Gengibre
Mandioca
Rabanete
Salsão
Salsinha
Quiabo

Frutas

Pepino Caipira
Pepino Verde
Pimentão Amarelo
Pimentão Vermelho
Pimentão Verde
Repolho
Rúcula
Tomate

Frutas

Hortaliças e outros

Abobrinha Brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Batata
Beterraba
Cebola
Jiló
Milho-Verde

Abacate
Abacaxi Havaí
Ameixa Nacional
Banana Maçã
Banana Nanica
Banana Prata
Limão
Maçã Nacional
Mamão Papaia
Nectarina Importada
Pêra Importada
Pêssego Importado

Coco seco
Kiwi
Lichia
Maracujá
Mexerica Cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Tangerina Murcote

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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Hortaliças e outros

REGULAR

BOM ÓTIMO

Acompanhe as tabelas com os
principais legumes, verduras e
frutas, válidas para o mês de janeiro.
Procure sempre comprar alimentos
da época, pois a abundância na oferta
garantirá um preço bem acessível e
alimentos mais saborosos. Observe,
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Thereza presenteia o empacotador Anderson com uma linda
orquídea. Participaram da homenagem o gerente Rogério
(esquerda) e o supervisor Valdir (direita).
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Saúde

ÍNDICE

Você sabe o que é drenagem linfática?

Evento
Conﬁra a chegada do Papai Noel nas lojas.

Inauguração
Aberta a quinta loja Coopercica.

Turismo
Dicas para escolher o acampamento.

Homenagem

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente - Fone: 3308-6488

Acompanhe os aniversariantes de novembro e dezembro.

Loja 5
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Conheça o ranking dos alimentos.

Horário das lojas:
2ª a 6ª: das 8h às 22h
Sábados: das 7h às 22h
Domingos: das 7h às 18h

Nutrição
Feirinha
Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para janeiro.

Culinária
Receitas com legumes.
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DIFERENÇAS ENTRE DRENAGEM
LINFÁTICA E AS OUTRAS MASSAGENS
* Por Érica Jovana Valli Moreira

No verão, aumenta a busca do “corpo perfeito”.
Dietas, atividades físicas e procedimentos estéticos
são procurados desesperadamente para se obter
a melhora da aparência da pele, da silhueta e
também o aumento da auto-estima. As técnicas de
massagens sempre atraíram as mulheres, porém, nos
dias atuais, os homens estão começando a se render
a elas. Deixando o preconceito de lado, eles
também podem usufruir dos seus benefícios.
A Drenagem Linfática é uma técnica
de massagem, cuja pressão dada pelas
mãos do terapeuta é leve, indolor
e com ritmo lento, cujo objetivo é
aumentar a eliminação de líquidos
e toxinas do organismo, melhorando
a oxigenação tecidual. Existem três tipos de
drenagem linfática: Método Leduc, Método Vodder
e Método Ganancia.
A Drenagem Linfática é indicada nos casos de
edema em geral, pré e pós operatórios de cirurgia
plástica, pós operatórios de cirurgias oncológicas
e em geral, insuﬁciências venosas e linfáticas
(linfedema), pessoas que retêm líquidos (gestantes,
pessoas que sofrem de Tensão Pré Menstrual,
obesos, entre outros).Em muitas dessas patologias
há a necessidade de uma indicação médica, para se
eliminar alguns riscos e contra-indicações, pois esta
massagem é uma técnica terapêutica.
Já as demais massagens (modeladora, relaxante,
anti-estresse, entre outras) possuem ritmo rápido,
a pressão dada pelas mãos do terapeuta é forte, não
podendo provocar dor, sendo adaptada à sensibilidade
de cada pessoa. Seu objetivo é aumentar a circulação
sanguínea, estimular o tônus muscular e promover

relaxamento. Estas massagens
geram um aquecimento e um
avermelhamento
(hiperemia)
da pele, em consequência do
aumento da circulação local,
porém, em nenhum momento
podem aparecer aquelas “marcas
roxas” na pele (hematomas), pois
indicam que o proﬁssional rompeu
micro-vasos pelo excesso de pressão,
com a qual realizou a massagem.
Estas técnicas estão indicadas para
casos de celulite, gordura localizada,
ﬂacidez, nódulos musculares, entre
outros.
Estética
É importante ressaltar que nenhuma massagem
é capaz de, isoladamente, quebrar as células de
gorduras (adipócitos), para isso é necessário um
conjunto de fatores, como a alimentação balanceada
e a realização de atividades físicas regulares.
Portanto, em relação à estética, a drenagem
linfática auxilia na eliminação de líquidos do
organismo, reduzindo medidas; enquanto, as demais
massagens melhoram a circulação do local onde se
realiza o procedimento, sendo capaz de “modelar”
a gordura localizada e diminuir as medidas. Ambas
melhoram a silhueta, porém precisam ser indicadas
por um proﬁssional qualiﬁcado, após avaliação de
cada caso.

Contemplados com a promoção
Coopercica & Bitufo: “Cocoricó”

Ganhadores da promoção
“Feliz Natal Broto Legal”

* Érica é Fisioterapeuta, especialista em Dermato-Funcional.
Consultório: Av. Coleta Ferraz de Castro, 207
Jd. Paulista, Jundiaí. Fone: 4521-1166

• Sônia Aparecida L. de Oliveira (loja 1)
• Tadeu Demarchi (loja 2)
• Terezinha Maria Mansin Galzoni (loja 3)
• Maria Helena Farinha Cera (loja 4)

•
•
•
•

* Sorteio dos contemplados com bonecos da Turma
do Cocoricó, realizado em 24 de dezembro passado.

* Sorteio dos contemplados com Microondas Eletrolux
17 litros, realizado em 21 de dezembro passado.
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Nerivaldo Moreira de Oliveira (loja 1)
Dorotea Coimbra Tonieto (loja 2)
Marlene Felício Somini (loja 3)
José Pedro Assalis (loja 4)

FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS:
ESSE TRIO GARANTE A SUA SAÚDE!

S

egundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), 400 gramas ao dia de
frutas, legumes e verduras é o mínimo
necessário para deixar o organismo mais forte
e longe das doenças. Os vegetais, assim como
as frutas, verduras e legumes, são as melhores
fontes de ﬁbras, vitaminas e sais minerais,
essenciais para melhorar o funcionamento do
organismo.
A OMS e a Organização Panamericana da
Saúde (Opas) concluíram que, pelo menos,
60% das mortes em todo o mundo poderiam
ser adiadas, ou mesmo evitadas, se
as pessoas adotassem certas
posturas mais saudáveis
diante da vida, entre
elas o consumo de,
no mínimo, cinco
porções (ou 400
gramas)
dessa
categoria
de
alimentos. Mas
nem mesmo esse
alerta parece
convencer
a
população
a
repensar a sua
alimentação.
No
Brasil,
apesar do imenso
território fértil e da
variedade de vegetais
à disposição, as pessoas

não chegam nem próximo à recomendação da
OMS. Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE)
comprovou que o consumo médio de vegetais
é um terço do mínimo recomendado.
O ideal seria a ingestão de duas a quatro
porções de frutas e de três a cinco, de legumes
e verduras diariamente, porque eles contêm
ativos funcionais que, além de nutrir podem
prevenir muitas doenças até mesmo doenças
crônico-degenerativas.
O problema está na correria diária. As
pessoas mal conseguem fazer as
refeições, quanto mais prestar
atenção ao que colocam no
prato e se a seleção de
alimentos daquele dia
cumpriu a meta diária
de vegetais. Aliás,
ao chegar em casa
à noite exausto,
quem se lembra
do que almoçou?
Há ainda quem só
come um tipo de
fruta ou de verdura
todos os dias e
acha que já fez a
sua parte. Isso já é
um bom caminho para
melhorar a qualidade de
vida. Porém, está longe do
que é recomendado.

RANKING
RANKING DOS ALIMENTOS

Feijão, brócolis, couve-ﬂor, alface,
espinafre, kiwi, laranja e morango. Estes
alimentos receberam pontuação máxima
em um ranking elaborado por cientistas
americanos da Universidade de Yale. O
ranking classiﬁca os alimentos de acordo com

seus benefícios para a saúde. Os mais ricos
em vitaminas, ﬁbras, potássio, cálcio, ferro
e ﬁbras, por exemplo, ganharam as notas
mais altas. Os especialistas esperam que esta
pontuação possa orientar os consumidores a
adotar uma dieta mais saudável.
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CONFIRA OS ANIVERSARIANTES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
NOVEMBRO

loja 1

loja 2

loja 3

loja 4

DEZEMBRO

loja 1

loja 2

loja 3
COOPERCICA

loja 4
12
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SÓ QUEM PRODUZ PODE OFERECER
FRUTAS FRESCAS E COM QUALIDADE!
A De Marchi Indústria e Comércio de Frutas
Ltda, empresa com experiência e know-how no
plantio e fornecimento de frutas há 67 anos, além
de abastecer as gôndolas das cinco lojas, tornou-se
parceira da Coopercica, em abril do ano passado,
e remodelou o layout do setor de Hortifrutis para
melhorar a exposição das frutas. Além disso,
disponibiliza técnicos para prestar consultoria nas
lojas. Resultado: a qualidade das frutas in natura
ganhou reconhecimento dos associados.
Como alcançar a excelência no plantio e
fornecimento dos produtos? Para José Antonio
De Marchi, diretor da empresa, vários fatores
inﬂuenciam, como a qualidade do solo, a água
utilizada (no caso da De Marchi, 90% é irrigada),
os processos de colheita, embalagem e transporte
dos produtos, além da necessidade de treinar
constantemente os funcionários.
Um dos diferenciais da De Marchi, comenta José
Antonio, é alcançar a máxima qualidade em todo
o processo. “A seleção de frutas precisa ser muito
bem feita, bem como a sua armazenagem em caixas
paletizadas (transportadas para os caminhões em
empilhadeiras, sem o contato manual, o que evita
possíveis choques e garante a sua qualidade).
Outro diferencial é a utilização de câmaras
frigoríﬁcas para o transporte das frutas em
longa distância. Por exemplo, os pêssegos e
as maçãs, que são plantados no Rio Grande
do Sul, são transportados até Jundiaí em
câmaras frigoríﬁcas.
Maciços investimentos em tecnologia
de armazenagem frigoríﬁca fazem da De
Marchi referência nacional em câmaras
frigoríﬁcas, utilizadas para armazenagem de
seus produtos. A frota própria de caminhões
e vans, equipados para transporte de
produtos refrigerados e congelados, garante
a adequada manutenção da cadeia de frio
até o momento da entrega.
Faz parte da ﬁlosoﬁa da empresa estar
sempre atenta às necessidades de seus
clientes e dar o devido suporte. Com esta
postura, a De Marchi foi uma das pioneiras
na produção de frutas, polpas e legumes
congelados, sendo hoje líder e referência
no mercado nacional de frutas congeladas.
Na parte industrial, a empresa conta com
COOPERCICA

capacidade para 25.000 toneladas de alimentos
processados
anualmente,
com
distribuição
nacional e internacional. Os produtos in natura De
Marchi incluem uma ampla linha de frutas e estão
presentes nos principais centros de distribuição do
país (CEASA).
Os produtos De Marchi também são utilizados
como matéria prima pelas principais indústrias
alimentícias mundiais, como Unilever, Kibon,
Nestlé, Danone, Sucos Del Valle, Parmalat, Yakult,
Predilecta, Casa do Pão de Queijo, Habib’s e outras
empresas de destaque internacional.
A empresa foi fundada em 1942 pelo imigrante
italiano Giuseppe De Marchi e nasceu como uma
pequena empresa agrícola, produtora de uvas de
mesa. Na década de 60, a De Marchi diversiﬁcou
sua produção e foi abastecer grandes centros
atacadistas. Em 1980, a empresa inovou mais uma
vez ao iniciar o processamento de frutas, sendo
uma das pioneiras na produção de frutas e polpas
congeladas no Brasil.
Na década de 90, foi consolidada a liderança
da De Marchi no mercado brasileiro de frutas
congeladas.
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COMO ESCOLHER O
ACAMPAMENTO PARA O SEU FILHO
Os acampamentos são uma ótima opção de
lazer para crianças e adolescentes. Quem já teve
a oportunidade de passar uma semana em um
acampamento, sabe que esta é uma experiência
inesquecível, um verdadeiro aprendizado.
Porém, os pais precisam da aprovação do ﬁlho
e estar certos de sua convicção em enfrentar esse
novo desaﬁo. Aﬁnal, nem sempre acontece como nos
ﬁlmes, onde a criança que detesta mato vai para o
acampamento obrigada pelos pais e volta totalmente
diferente.
Ao oferecer a tão desejada “liberdade” com
responsabilidade, disciplina e organização, os
acampamentos contribuem para o adequado
crescimento e amadurecimento das
crianças e adolescentes.
Decisão tomada, o próximo passo é
escolher o acampamento. O estado
de São Paulo lidera o “ranking”
com mais de 200 opções de
acampamentos, segundo o Guia
Acampar. Acompanhe, abaixo,
algumas dicas para escolher o
acampamento mais adequado
para seu ﬁlho.
• Vá até o local do acampamento,
se puder. Conheça sua estrutura e
o planejamento das atividades para
aquela temporada. Veriﬁque também
qual a experiência e a formação proﬁssional
dos coordenadores e monitores. Questione também

se estão capacitados para dar atendimento adequado
no caso de qualquer acidente.
• Informe-se sobre o número de acampantes para
cada monitor, levando em consideração a faixa etária
das crianças. Lembre-se também que dependendo do
tipo de atividade a ser realizada pode ser necessário
um número maior de monitores.
• Pergunte sobre a alimentação e elaboração das
refeições. Conheça a cozinha.
• Tempo livre, sem atividades programadas,
também devem estar previstos no dia-a-dia do
acampamento.
• É indispensável que o acampamento tenha uma
enfermaria com enfermeiros ou médico formado.
• Certiﬁque-se da presença constante de
guarda-vidas, caso o local tenha piscinas ou
lagoas.
• É responsabilidade do acampamento
oferecer equipamentos de segurança.
Por exemplo, em atividades como
canoagem, o uso de capacete e salva
vidas é imprescindível. Cavalgadas só
com capacete e sela apropriada.
• Se a empresa não cumprir com a
oferta ou publicidade, de acordo com
o Código de Defesa do Consumidor, o
contratante tem direito ao cumprimento
forçado da obrigação contratada; a outro
serviço equivalente ou à restituição de
quantia eventualmente antecipada e atualizada
monetariamente.

PAPAI NOEL CHEGOU DE
CARRUAGEM NAS LOJAS COOPERCICA
Mais uma vez, a chegada do Papai Noel em uma linda carruagem emocionou os associados
que prestigiaram o evento nas cinco lojas Coopercica, no dia 20 de dezembro passado.
Conﬁra ﬂashes do evento.

Loja 3
Loja 2

Loja 4

Loja 2
Loja 1

CONFIRA OS GANHADORES DA COMPRA PREMIADA MENSAL
DEZEMBRO

NOVEMBRO

• Jael Costa Rossi (loja 1)

• Alexia de Almeida Muller Moura (loja 1)

• Márcia Marina Becker (loja 2)

• Fernando Antônio Tonelli (loja 2)

• Claudinei Giamarco (loja 3)

• Edilene Duarte Nunes Bulhões (loja 3)

• Rodolpho W. Burkhardt (loja 4)

• Ângela Maria da Silva (loja 4)

• Renato Vieira da Silva (loja 5)
*Sorteio dos contemplados com vale-compras,
correspondente ao valor do cupom ﬁscal, realizado
em 01 de dezembro passado.

COOPERCICA

Loja 5

Loja 5

*Sorteio dos contemplados com vale-compras,
correspondente ao valor do cupom ﬁscal, realizado
no dia 02/janeiro. Consulte regulamento nas lojas.
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INAUGURADA 5ª LOJA DA COOPERCICA EM CAMPO LIMPO PAULISTA
A Coopercica inaugurou em Campo Limpo Paulista sua 5a. loja, no dia 19 de dezembro passado. A nova loja possui layout moderno, equipamentos de última geração e está totalmente informatizada.
Situada em ponto estratégico - Av. da Saudade, 351 -, a loja é resultado da vontade manifestada pelos próprios associados, moradores em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. A abertura da loja possibilitou
a criação de 95 empregos diretos e mais de 80 indiretos. Participaram da solenidade de inauguração autoridades e convidados. Conﬁra, a seguir, ﬂashes do evento.

Convidados presentes à inauguração

Presidente da Coopercica, Orlando Marciano,
descerra a placa inaugural

O vice-prefeito de Campo Limpo, Bruno Patelli

Diretores da Coopercica cortam a ﬁta

O presidente da Coopercica, Orlando Marciano,
com o prefeito de Campo Limpo, Armando Hashimoto

A diretoria da Coopercica

Representantes da Ocesp, funcionários da Coopercica e convidados
COOPERCICA
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A nova loja: ampla, moderna e bem equipada

Associado inaugura caixa

O presidente da Coopercica

Dr. Celestino, Orlando e Renato Fiorini
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