Índice

Novo Horário da Loja 5
A Coopercica informa que a loja 5 (Campo Limpo
Paulista) está com novo horário de funcionamento:
•Segunda a Sexta: das 9h às 22h;
•Sábado, das 8h às 22h e domingo, das 8h às 18h.

04 Saúde
Confira as dicas de verão do Hipoupó.

06 Tecnologia
Jundiaí é o novo “Vale do
Silício” brasileiro.

08 Calendário
2012 terá feriados prolongados.

09 Finanças
A hora é de pagar as contas.

10 Promoções
Confira os ganhadores das
campanhas promocionais.

12 Ecoplaneta
Dicas para diminuir o seu lixo.

Expediente

14 Fazendo a Feira

Publicação mensal da Cooperativa de
Consumo Coopercica • Presidente: Orlando
Bueno Marciano • Diretora Comercial:
Beatriz de Melo Palacine Carvalho • Diretor
Administrativo Financeiro: José Apparecido
Longo • Projeto Gráfico: Legatto Propaganda
(11) 4587-0664 • Tiragem: 5.000 exemplares •
Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo MTB: 17.685 • Matérias para a revista: monica.
julia@terra.com.br • Sugestões e Publicidade:
atendimento@legatto.com.br • Atendimento
ao Associado: eventos@coopercica.com.br
(Eliana Bárbara).

Uva é o destaque deste mês.

15 Nutrição
Sucos prontos: opção prática
e refrescante.

Lojas Coopercica

2

COOPERCICA

Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 3308-3050

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

Horário de funcionamento
Loja 1: 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2: 2ª a 6ª: 8h às 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
3
dom: 8h às 18h

COOPERCICA

Saúde
Dicas de verão
do Hipoupó
O Hipoupó, mascote da Coopercica,
dá dicas de como se cuidar neste
verão.
•Evite ficar exposto ao sol das 10h às 16h.
Use sempre filtro solar no rosto e nas partes
corporais que estiverem expostas aos raios
solares.
•Prefira uma alimentação leve: frutas,
saladas, carnes grelhadas e um sorvete para se
refrescar.
•Mantenha-se hidratado: beba bastante
líquido. Não espere a sede chegar. Evite bebidas
com cafeína, álcool ou muito açúcar. Elas têm
efeito diurético e acarretam na perda de mais
líquido corporal.
•Use roupas folgadas, de tecidos leves e
claros, para evitar a transpiração em excesso.
Inclua em seu figurino um chapéu ou boné.
•Também não se esqueça dos óculos
escuros. Eles precisam ter proteção ultravioleta
total, para evitar queimaduras da córnea e da
retina, que causam lesões irreversíveis.
•Tenha um cuidado ainda maior com bebês,

crianças, maiores de 65 anos e pessoas
doentes, para que não se desidratem.
•Na hora de malhar, procure se hidratar a
cada 20 minutos. Não use agasalhos durante o
treino, pois causam desconforto e só desidratam.
Não se preocupe com a queda de rendimento
se malhar ao ar livre. Isto é normal.
•Na hora de entrar em um carro que ficou
parado sob o sol, abra primeiro as portas e as
janelas e espere o ar circular. Depois, apele para
o ar-condicionado ou deixe as janelas abertas.
•Se você tiver que aguardar alguém
estacionado, não faça isso dentro do carro.
Espere do lado de fora.
•Ao sair, jamais deixe crianças esperando
trancadas no veículo. Mesmo que você não
demore, a criança pode passar mal.
•Se o carro for ficar muito tempo estacionado
fora da sombra, bloqueie a entrada do sol pelo
pára-brisa, colocando uma folha de papelão
pelo lado de dentro, sobre o painel. Se não tiver
isso à mão, cubra o volante com um pano para
evitar que suas mãos se queimem na hora de
dirigir.

Banhistas, cuidado!
•Antes de nadar, verifique se a praia é própria
para banhos.
•Não fique torrando no sol, não deixe
a vaidade estragar sua saúde. O horário
adequado é antes das 10h e depois das 16h.
Bebês na praia, só nesses horários. Eles podem
se queimar, desidratar e ter brotoejas.
•É preciso reaplicar o protetor solar sempre
que sair da água.
•Não deixe as crianças muito tempo na água,
a não ser que elas estejam usando camisetas.
Isso vai evitar queimaduras que podem causar
lesões na pele.
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•Se for fazer caminhada, procure andar pela
sombra. Caso não seja possível, capriche no
protetor solar e proteja rosto e ombros com um
chapéu.
•Leve água de casa para beber e ficar
hidratado. Aproveite também para borrifá-la no
rosto, pois alivia a sensação de calor.
•No vestiário da piscina, atenção: nada de
andar descalço ou compartilhar toalhas. Assim
você evita conjuntivite e micoses.
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Lazer

Notas

Jundiaí é apontada como o
“Vale do Silício” brasileiro
Pelo
seu
perfil
industrial,
investimentos
e
infraestrutura
oferecida, Jundiaí foi chamada pelo
jornal O Globo, na edição de 8 de
janeiro, como “a versão brasileira do
Vale do Silício, o polo californiano da
indústria de tecnologia dos Estados
Unidos”.

tablets do país. Pelo menos quatro
empresas do setor de tecnologia
com fábricas instaladas nas duas
cidades já produzem suas versões
de computadores de mão, como a
Envision/AOC, Motorola, Samsung,
Itautec e Sabmina-SCI. Ainda
segundo a reportagem, outros quatro
fabricantes – o que inclui a Foxconn
– aguardam autorização do governo
para começar a operar essas linhas
de produção.

A região formada por Jundiaí
e Campinas tem se transformado
no principal centro de produção de

Vacina contra Hepatite B
O Ministério da Saúde ampliou a faxia etária
para vacinação contra a hepatite B. A partir
deste ano, todas as pessoas com até 29 anos,
11 meses e 29 dias podem receber a dose,
oferecida gratuitamente em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBS) de Jundiaí, durante
todo o ano.

manicures, caminhoneiros, bombeiros, policiais,
coletores de lixo, entre outros.

Esta vacina também está disponível
para grupos considerados mais vulneráveis,
independente da idade, como gestantes,

Festas das frutas acontecem em janeiro
e fevereiro na região
Festa do Figo e Expogoiaba de Valinhos
A 63ª Festa do Figo e a 18ª Expogoiaba de
Valinhos está acontecendo este mês. Derivados
de figo e goiaba; restaurantes e lanchonetes
para os mais variados gostos, você encontra
nesse evento.
Não deixe de provar o figo com chantilly e o
figo Ramy. O Restaurante Italiano, além de ser
uma atração gastronômica, contará com apresentação de danças e músicas típicas, em um
espaço temático. Outra opção é o Botequim em
homenagem a Adoniran Barbosa, que nasceu
em Valinhos. Serão servidas comidas típicas de
botequim, embaladas por canções do compositor e outros ritmos.
Bandas e grupos dos mais variados estilos
musicais se apresentarão em palcos diferentes.
Destaque para o Baile da Terceira Idade, diversão gratuita para quem gosta de dança, com
música ao vivo. O local é o Centro Municipal
de Convivência do Idoso (Rua Antônio Carlos,
474). Os bailes serão realizados todos os sábados da festa, a partir das 20 horas.
Os artesãos de Valinhos se reúnem em um
espaço para comercializar diversos produtos,

desde bijouterias até
obras de arte, e oferecem aos visitantes oficinas de artesanato.
Os visitantes poderão
fazer um city tour, passando por pontos históricos, culturais, religiosos,
industriais e de lazer de
Valinhos. Foi montado
um parque, com brinquedos de última geração.
Serviço
Data: 14 a 29 de janeiro - 18h às 23h de terça a sexta; 9h às 23h
aos sábados, domingos e no dia 25 (aniversário
de São Paulo).
Local: Parque Municipal “Monsenhor Bruno
Nardini” - Rua Dom João VI, número 82 - Jardim
Planalto – Valinhos
*Na rodoviária de Valinhos, também haverá
linhas de ônibus até o local da festa.
Informações: www.festadofigo.com.br

Festa da Uva e do Vinho de Vinhedo
Realizada de 04 a 19 de fevereiro, a 51ª
Festa da Uva e a 3ª Festa do Vinho de Vinhedo terão 10 shows com artistas de sucesso,
incluindo diferentes estilos musicais, a partir
das 20h: Amado Batista (dia 04), Eduardo Costa (05), David Quinlan (09), Jota Quest (10),
Alexandre Pires (11), João Carreiro & Capataz
(12), Dunga e Banda Conexa (16), João Bosco
& Vinícius (17), Chico Rey & Paraná (18) e Michel Teló (19).
Além das atrações musicais, haverá também
a parada italiana, a tradicional pisa nas uvas, o
desfile de cavaleiros e passeio de motos.
A exposição de frutas reúne quase 80 famílias de produtores rurais da região. Além de
uvas, dos mais variados tipos, outras frutas estarão sendo comercializadas.
Os visitantes serão surpreendidos com uma

ampla praça de alimentação, com direito à
churrascaria,
cantina,
lanchonetes,
sorveterias e docerias. Também
será montado um parque
de diversões, para crianças de todas as idades.
Serviço
Data: 04 a 19 de fevereiro - 5ªˢ. e 6ªˢ. - a
partir das 18h; sábados e domingos, 10h.
Local: Pq. Municipal Jayme Ferragut - Av.
Apparecida Tellau Seraphim, s/n - Vinhedo/SP
Informações:
(19) 3232.9794 ou (19) 3846.7100
www.festadauva.com.br
Entrada gratuita

www.coopercica.com.br
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Fique por dentro

Finanças

2012 está recheado
de feriados!

A hora é de pagar as contas e planejar o
novo ano

Ao contrário de 2011, quando a maioria dos
feriados caiu em sábados e domingos, neste
ano todos caem durante a semana, exceto o de
Tiradentes (21 de abril) que será num sábado.
Confira abaixo os feriados e, se puder
emendar em algum deles, aproveite para viajar.

Fevereiro

Setembro

Abril

Outubro

21 - Carnaval (terça)

7 - Independência do Brasil (sexta)

6 - Paixão de Cristo (sexta)
8 - Páscoa (domingo)
21 - Tiradentes (sábado)

12 - Nossa Senhora Aparecida (sexta)

Novembro

15 - Proclamação da República (quinta)

Maio

Dezembro

1 - Dia do Trabalho (terça)

25 - Natal (terça)

Junho

Janeiro de 2013

7 - Corpus Christi (quinta)

1 - Reveillon (terça)

Brasil já é a 6ª maior economia do
mundo
O Brasil passou a Grã-Bretanha e ocupa o
posto de sexta maior economia do mundo, atrás
apenas dos Estados Unidos, China, Japão,
Alemanha e da França. A informação é de uma
empresa de consultoria britânica, que apontou a
mudança como uma tendência de crescimento
dos países emergentes.
De acordo com esta empresa, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil supera o inglês
em cerca de US$ 37 bilhões. O PIB é a soma
de tudo que é produzido pela economia de um
país.
Os jornais britânicos afirmaram que a troca
no ranking se deveu mais à crise econômica que
afeta o país desde 2008 do que ao crescimento
brasileiro.
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Já estamos em meados de janeiro e muita
gente ainda tem contas de 2011 para pagar.
As prioridades: dívidas com cartão de crédito e
cheque especial. Além disso, quem tiver condições, deve pagar à vista o IPVA (Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores), pois
o desconto é de 3%. Ou seja, para parcelar o
IPVA em três vezes, o motorista pagará juros
mensais de 3,13%. Atenção: o atraso do pagamento pode impedir o licenciamento e resultar
na apreensão do veículo.

Cartão de crédito

Pagar a dívida do cartão de crédito à vista é
prioridade, pois ele tem a pior taxa de juros do
mercado: 10,7% ao mês, em média. Se deixar
de pagá-la, corre o risco de sua dívida aumentar consideravelmente. Por exemplo: se a dívida
em janeiro for de R$ 1.000 e se você pagar apenas R$ 150 da fatura, terá desembolsado mais
de R$ 1.500 quando quitar a dívida, em novem-

bro – isso se não gastar um único centavo a
mais no cartão ao longo do ano.

Cheque especial

Outra prioridade é quitar a dívida do cheque
especial. Afinal, a taxa de juros média cobrada
pelos bancos gira em torno de 8%. Isso significa
que um rombo de R$ 2.000 na conta-corrente
sobe para R$ 2.744 em apenas quatro meses.
Outra desvantagem: quem usa todo o limite do
cheque especial, corre o risco de ficar sem fundos em uma situação de emergência.

Calcule

os gastos de 2012
Depois de quitar as dívidas, faça um
planejamento dos gastos em 2012. Os
especialistas sugerem que para não passar
aperto no final deste ano, some todas as
estimativas de gastos do início do ano, divida por
12 e faça a reserva necessária
em parcelas mensais.
Se puder, compre à vista e
não gaste mais do que o seu
orçamento permite. Planeje
os seus gastos e ensine para
as crianças como pesquisar e
comparar preços.
É fundamental montar uma
planilha básica – pode ser
em um caderno - com gastos
obrigatórios e também prever
cerca de 20% a 25% a mais
que o estimado para despesas
extras, que podem surgir de última hora.
Esses valores precisam ser flexíveis dentro
do orçamento da família. Os dados devem ser

lançados uma vez por mês. Não se esqueça de
que os gastos com lazer e bem-estar entram
na parte de obrigatórios. É preciso investir na
qualidade de vida, mas com moderação.
Ao finalizar seu orçamento, analise onde
dá para economizar. Pode
ser qualquer valor, o que vale
mesmo é separar uma quantia
mensal para depositar em uma
caderneta de poupança ou
em outro tipo de investimento.
A planilha ajuda a enxergar
onde você está gastando em
excesso. Pode ser com a
conta do celular, restaurantes,
roupas, etc.
Ter uma meta para o futuro – troca de carro, aquisição
de um imóvel ou até mesmo
uma viagem - motiva as pessoas a economizar.
Aproveite as dicas e corra fazer sua planilha.
Bons negócios em 2012!
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Promoções

A Coopercica & Avec realizaram a promoção
“Refresco em pó Mid/Fit”, que sorteou cinco
TVs 42” (um por loja), no dia 24 de dezembro
passado. Confira os ganhadores.
•Valquíria Ap. de Camargo Bisogni (loja 1)
•Claudete Teixeira R. Santos (loja 2)
•Aristeu Ulisses Gobato (loja 3)
•Santa Maria de Carvalho (loja 4)
•Antônio Carlos dos Santos (loja 5)

Contemplados do
“Feliz Natal Nissin”
•Rosemary Ap. Ambrozin Martins (loja 1)
•Rinaldo Oshima de Freitas (loja 2)
•Marcel Adriano G. de Silva (loja 3)
•Cléo Diniz (loja 4)
•Fábio Corsini (loja 5)
* Sorteio de TVs LCD 32” CCE, realizado
em 18 de dezembro de 2011.

Cássia de Fátima ganhou o Kit Ecológico
No dia 07 de janeiro, aconteceu o sorteio da
promoção “Plástico não é Lixo”, que contemplou
a associada Cássia de Fátima B. Barbosa (da
loja 1) com um kit ecológico - composto por
uma mesa piquenique, seis banquetas, duas
floreiras, 12 deck´s e um coletor de resíduos.
O sorteio aconteceu na loja 3 (V. Rio Branco)
e a promoção foi realizada pela Coopercica e
Girocamp.

CONFIRA OS ganhadores do “especial de natal”

todos os ganhadores receberam uma cesta de natal alcamp
Foto meramente ilustrativa

Coopercica & Avec sortearam
TVs de 42”

Dia 01/12

Dia 12/12

Dia 23/12

Dia 02/12

Dia 13/12

Dia 24/12

Dia 03/12

Dia 14/12

Dia 26/12

Dia 04/12

Dia 15/12

Dia 27/12

Dia 05/12

Dia 16/12

Dia 28/12

Dia 06/12

Dia 17/12

Dia 29/12

Dia 07/12

Dia 18/12

Dia 30/12

Dia 08/12

Dia 19/12

Dia 31/12

Dia 09/12

Dia 20/12

Dia 10/12

Dia 21/12

Loja 1 • Marina Cardoso Ferreira
Loja 2 • Elkea Melnec
Loja 3 • Maria Luiza S. P. Modesto
Loja 4 • Evaldo Ignácio de Souza
Loja 5 • Maria Elisabeth da Silveira
Loja 1 • José Cândido Ubaldo
Loja 2 • Susana Ap. Perico Gatti
Loja 3 • Susana Maria D. Lucena
Loja 4 • José Antônio Siqueira de Lima
Loja 5 • Priscila de Lima Costa
Loja 1 • Jeferson Mantovani Barreta
Loja 2 • Daniela Molognoni Milanez
Loja 3 • José Alcino dos Santos
Loja 4 • Eduardo Teixeira Corrêa
Loja 5 • Josias Vilela de Sobral
Loja 1 • Maria Rosa Lopes de O. Zorzi
Loja 2 • Paulo Carlos da Silva
Loja 3 • Maria Emília Irineu S. Miguel
Loja 4 • Valéria amaral Scarpanti
Loja 5 • Rafael Vicente D’Amigo
Loja 1 • Inês Rute Colombera
Loja 2 • Maria Carolina Graças Dio
Loja 3 • Vânia Rosão Dias
Loja 4 • Wilson Roberto David
Loja 5 • Alexandre Masson
Loja 1 • Neide Pereira Iotti
Loja 2 • Shirley Matheus Di Cesare
Loja 3 • Valquíria dos Santos Pereira
Loja 4 • Sérgio Accieri
Loja 5 • Silvana Aparecida de Paula Nascimento
Loja 1 • Antônio Orestes de Souza
Loja 2 • Milton Eloi de Araújo
Loja 3 • Nilson Cipriano Silva
Loja 4 • Pedro Luiz Marcelino
Loja 5 • Elisabete Bazote V. de Oliveira

Loja 1 • Ana Maria Fereira Costa
Loja 2 • Antônio Luiz Vicentin
Loja 3 • Vera Lúcia Menegatti
Loja 4 • Divanira Amélia M. Brito
Loja 5 • José Aparecido Nogueira
Loja 1 • Euclydes Zimiani
Loja 2 • Romildo Jacinto
Loja 3 • Araci Galo Dezidério
Loja 4 • Janaína Alves da Silva
Loja 5 • Miguel Antônio de Arruda
Loja 1 • Euclides Neto da Silva
Loja 2 • Marivaldo José Silva
Loja 3 • Gislene Derachi da Silva
Loja 4 • Antonina Klos
Loja 5 • Marcelo Augusto dos Santos

Dia 11/12

Loja 1 • Teresinha dos Reis Silva
Loja 2 • Waldemar da Conceição Silva
Loja 3 • Cristiane Faria H. Montagnana
Loja 4 • Soraia Ap. Prado Souza
Loja 5 • Idalina Cichini
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Loja 1 • Lucimara Fandeveda dos Anjos
Loja 2 • Adilson Carlos Françozo
Loja 3 • Hélio Prado
Loja 4 • Mônica Cristina Teixeira Ruy
Loja 5 • Marcelo Ballila
Loja 1 • Glória Sanches Lopes
Loja 2 • Maria Lúcia Soares da Silva
Loja 3 • Adriana Mautschke Kettermann
Loja 4 • Lidiana de Sousa Amaral
Loja 5 • Adriana de Oliveira
Loja 1 • Susana Marcello de A. Prado
Loja 2 • Maria Luiza Simon Pimentel
Loja 3 • Marizilda Siqueira Lansa
Loja 4 • Sebastião Abílio dos Anjos
Loja 5 • Celso Francisco Iglesias
Loja 1 • Nívea Regina Valério
Loja 2 • Valnei Veroneze
Loja 3 • Joaquim Vanderlei Garcia
Loja 4 • Cleusa Ap. Barbosa de Marchi
Loja 5 • Lúcia dos Santos Constâncio
Loja 1 • Wagner Antonio Fioresi
Loja 2 • Eliseu André da Silva
Loja 3 • Laine Cristina F. de Alencar
Loja 4 • Anderson Renato Tarício
Loja 5 • Cássio Aparecido da S. Pinto
Loja 1 • Luiz Antônio Rossini
Loja 2 • Henrique César Oliveira
Loja 3 • Darci Matiuzzi Calderan
Loja 4 • Adão Martins de Oliveira
Loja 5 • Andréa Cristiane B. A. Sparapan
Loja 1 • Cássio Antônio Galzoni
Loja 2 • Neusa Ros da Silva
Loja 3 • Jurandir Ienne
Loja 4 • Valter Vieira de Freitas
Loja 5 • Walter Simões Neves

Loja 1 • Diomedes Vieira Dutra
Loja 2 • José Aparecido de Lima
Loja 3 • Sônia Ap. Fantatto Anholon
Loja 4 • Sueli Aparecida P. Tavares
Loja 5 • Márcia Lopes de Almeida Lopomo

Loja 1 • Sueli Parrilha
Loja 2 • Teresa de Souza Cardoso
Loja 3 • Rosa Maria Tomazeto de Grandi
Loja 4 • Rubens de Abreu Miguita
Loja 5 • Antônio Carloa Iotti
Loja 1 • Sônia Maria Bee
Loja 2 • Rosângela Guimarães Dias
Loja 3 • Valdevino Gomes da Silva
Loja 4 • Neusa Aparecida Rufino de Souza
Loja 5 • Francisco Gilson A. da Silva

Loja 1 • Jefferson Leandro Martinasso
Loja 2 • Márcia Marina Becker
Loja 3 • João Luiz Rodrigues
Loja 4 • Marcelo Antônio Massocato
Loja 5 • Vanilson Soares de Lima
Loja 1 • Maria Aparecida Salvador Poli
Loja 2 • Pedro Geraldo Matias
Loja 3 • Maria Isabel Rocha de Faria
Loja 4 • Hernando Bendo Adonis
Loja 5 • Devino Furlan
Loja 1 • Roberto Pires
Loja 2 • Vera Lúcia Rodrigues M. Filho
Loja 3 • Elisabete Cristina O. Pinheiro
Loja 4 • Marili Franco de Godoy
Loja 5 • Renata Jorgino
Loja 1 • Paulo Koegi Watanabe
Loja 2 • Roger William Faria dos Santos
Loja 3 • Ayrton Felpa
Loja 4 • Vitor Ivo Fett de Oliveira
Loja 5 • Maria Elilza Dalceno

Loja 1 • Teresinha Delvechio da Silva
Loja 2 • Rene Benedito da Cunha
Loja 3 • Antônio Carlos Moreira
Loja 4 • Isabel Cristina L. Trinca
Loja 5 • Rogério Bezerra Lima
Loja 1 • Agostinho Sartori
Loja 2 • Jandira Michelotti de Oliveira
Loja 3 • Eduardo R. Zarilho
Loja 4 • Edenilson Teotônio da Silva
Loja 5 • Jonas Esteves Ramos

Loja 1 • Berenice Rinco
Loja 2 • Euclides Aparecido Ozoliln
Loja 3 • Eva Vilma Perlati Pomiglio
Loja 4 • Roosevelt Rodrigues
Loja 5 • Flávia Rosane Pelinson
Loja 1 • Nestor Nardini
Loja 2 • Sueli Aparecida Lúcia Basseto
Loja 3 • Leon Lauterbach
Loja 4 • Antônio Saulo de A. Silva
Loja 5 •

Dia 22/12

Loja 1 • Walter Fernandes
Loja 2 • Alessandra Okada Teixeira Ferreira
Loja 3 • Mary Louise G. Brito
Loja 4 • Therezinha de Jesus O. Thorressan
Loja 5 • Vladimir Pinharvel de Lima
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Ecoplaneta
Faça a sua parte:

diminua a quantidade de lixo!
Para amenizar o problema do lixo, diminua
a sua quantidade através da reciclagem.
Acompanhe abaixo algumas dicas de como
ajudar o planeta, dando um destino correto ao
seu lixo doméstico.

Alimentos: é preciso prestar atenção ao
prazo de validade, pois um produto que não
pode ser consumido gera dois resíduos: sua
embalagem e o alimento em si. Para evitar que
os alimentos se deteriorem, uma dica é fazer
compras semanais com uma quantidade menor
de produtos. Assim, é possível planejar o que
será consumido dentro de um período.
Embalagens: faça a coleta seletiva,
separando o lixo orgânico (úmido) do lixo
seco (vidros, papéis, plásticos, PET, alumínio
e metais), para encaminhá-lo aos pontos de
coleta que enviam o material para reciclagem.
As cinco lojas da Coopercica possuem coletores
de reciclagem.
Óleo de cozinha: prejudica o meio
ambiente. Se for jogado no ralo da pia, acaba
contaminando rios e mares. Para reaproveitar
o óleo usado, coloque-o numa garrafa PET
bem vedada e entregue-a numa das lojas da
Coopercica.

Pilhas e baterias: evite acumular pilhas
em casa, pois elas contêm componentes tóxicos
como chumbo e mercúrio. O ideal é descartálas em postos de coletas. Somente as baterias
alcalinas, que não possuem metais pesados ou
ácidos tóxicos, podem ser misturadas ao lixo
comum sem causar impactos significativos ao
meio ambiente.
Lâmpadas: não devem se descartadas
junto com o lixo doméstico, pois apresentam
substâncias tóxicas e quando quebradas
liberam o mercúrio na atmosfera, o que pode
causar problemas à saúde. Além disso, podem
provocar lesões por corte nos coletores de lixo.
Portanto, devem ser devolvidas às lojas ou aos
distribuidores.

O que fazer com o lixo eletrônico
O lixo eletrônico ou e-lixo causa problemas para o meio ambiente, pois consome uma enorme
quantidade de recursos naturais em sua produção. Um único laptop, por exemplo, exige 50 mil litros
d’água em seu processo de fabricação.
Atualmente, a vida útil desses equipamentos é muito curta - a de um computador gira em torno
de três anos e a de um celular, cerca de dois anos. A partir dessa estatística dá para se imaginar a
dimensão da quantidade de lixo que o descarte de eletrônicos representa.
O pior de tudo: o conteúdo do e-lixo inclui metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, além
de outros elementos tóxicos. Por este motivo, esses resíduos precisam de tratamento adequado para
não causar danos à saúde e ao meio ambiente.
Se esses aparelhos estiverem funcionando, você pode doá-los a entidades filantrópicas. Quando
o aparelho já não está em perfeito estado e apresenta defeitos, a melhor opção é encaminhá-lo para
ONGs ou empresas de reciclagem.
Existem dois fabricantes desses equipamentos, a Dell Computadores e a Itautec que recebem lixo
eletrônico, desde que tenham sido fabricados por essas empresas.
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Fazendo a Feira

JANEIRO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Uva

Na Safra

No Brasil, o cultivo da videira começou em
1535, em São Vicente (SP), trazida pelos portugueses. A cor da uva varia conforme o tipo.
Especialmente nos estados de São Paulo e Rio
Grande do Sul são cultivadas a niágara-rosada
(a mais consumida), a niágara-branca, a moscatel comum e a uva Itália.
É rica em carboidratos, mas também apresenta pequenas quantidades de vitaminas do
complexo B e vitamina C. Fornece boas doses de minerais como potássio, cálcio, fósforo,
magnésio, cobre e iodo.
Valor Calórico: 100 gramas de uva fornecem
68 calorias.

Propriedades medicinais
Ajuda a ativar os rins, é um suave laxante
e atua contra várias enfermidades do intestino,
fígado e abdômen, além de estimular as
funções cardíacas. A uva também é um rico
depósito de compostos antioxidantes e
anticancerígenos. A uva vermelha possui
alto teor do antioxidante quercetina. A
casca da uva aumenta o colesterol HDL
(considerado bom) e contém resveratrol,
que inibe o agrupamento de plaquetas
e, consequentemente, a formação
de coágulos sanguíneos. Já a uva
verde tem poderes antibacterianos e
antivirais. O óleo da semente da uva
também aumenta o colesterol bom.
Na hora da compra, prefira os
cachos bem cheios, com bagos firmes
e lisos, de cor e tamanho apropriados
para a variedade. A fruta não deve se
desprender com facilidade do cacho. Isso é
sinal de que está começando a passar do ponto.
Para garantir a sua conservação, guarde a
uva em lugar fresco, de preferência na gaveta
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Hortaliças e Outros

Frutas

Pepino comum
Pepino conserva
Pimentão amarelo
Pimentão vermelho
Quiabo
Vagem

Carambola
Laranja-Pêra
Mamão Formosa
Uva Itália
Uva Niágara
Uva Rubi

da geladeira própria para verduras e frutas.
Antes de guardar, retire os bagos estragados,
para que não deteriorem os demais.
Se os cachos de uva forem muito grandes,
divida-os com uma tesoura. Se a uva estiver
na geladeira, convém deixá-la durante 10
minutos em temperatura ambiente
antes de lavar, para que
a fruta não perca seu
aroma e sabor.

COOPERCICA

Nutrição

Sucos prontos:
opção prática
para o dia a dia
Os sucos prontos são práticos, hidratam
e refrescam. Podem ser encontrados em
inúmeros sabores e ”turbinados” com vitaminas
ou ingredientes que fazem parte da lista
de alimentos funcionais – como a soja, a
“queridinha” dos nutricionistas.
Os sucos industrializados não perdem
vitamina C, mesmo depois de abertos. Já a
vitamina C da fruta espremida em casa some
do copo rapidamente em contato com o ar. Isso
significa que se esse suco não for consumido
de imediato, pode dar adeus a esse nutriente
famoso que fortalece o sistema imunológico e
combate os radicais livres, responsáveis pelas
doenças degenerativas.
A maioria dos sucos de caixinha é classificada na categoria de néctar. Eles contam entre
25% e 50% da polpa da fruta. Não podem ter
aditivos químicos, como corantes e conservantes, e devem ser pasteurizados.
Água de coco é uma alternativa também para
se refrescar e hidratar o organismo neste verão.
Além de fornecer água, também repõe os sais
minerais. Ela é naturalmente adocicada e um
copo com 250 ml tem 55 calorias. É encontrada
em embalagem longa vida.
Acompanhe a seguir algumas opções
de sucos prontos e confira a quantidade de
vitamina C de cada um deles.

Ades: possui 38 mg de vitamina C por
porção, o equivalente a 83% do valor diário
recomendado com base em uma dieta de 2
mil calorias. Segundo a Unilever, fabricante
do Ades, quem tem intolerância à lactose ou
precisa fazer um controle do colesterol deve
optar pela versão original, que contém 5 g de
proteína por porção de 200 ml, semelhante à
dos produtos lácteos.
Purity: fonte de vitamina C, a versão soja
não possui conservantes nem colesterol. Além
disso, as propriedades da soja são preservadas
durante o processo de fabricação.
Del Valle Mais: são mais de 12 sabores.
O de pêssego, por exemplo, fornece 93% do
valor diário recomendado de vitamina C.
Suco Mais: o de sabor caju possui 108
mg de vitamina C, o que corresponde a 180%
do valor diário. O de manga ainda é enriquecido
com 244 mg de vitamina A, 30% do valor diário
recomendado.

A escolha é sua!
Néctares: prefira os classificados como suco
natural ou néctar, que contêm uma quantidade
maior da polpa da fruta e não têm conservantes.
Sucos orgânicos: seguem as especificações
do grupo dos néctares. O diferencial é que são feitos com produtos sem agrotóxicos.
Polpas congeladas: uma opção interessante
para quem deseja controlar a quantidade de açúcar, pois é o próprio consumidor que adiciona ao
prepará-lo.

Sucos em pó e refrescos: são produzidos
com uma quantidade menor de suco de fruta (entre 10% a 20%) e contêm aromatizantes e corantes.

COOPERCICA
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Campanha

Reflexão

Coopercica apoia
o “Cupom Solidário”
A Coopercica está apoiando a campanha “Cupom Solidário” 2011/2012, voltada à educação no Brasil. Ou seja,
toda vez que a Coopercica adquirir bobinas Regispel, estará colaborando para melhorar a educação em nosso país.
Isso porque cada bobina sem impressão comercializada reverte um percentual do lucro do fabricante para uma ONG
(Organização Não Governamental).
A primeira ONG beneficiada com este projeto é o Instituto Ayrton Senna, idealizado pelo tricampeão mundial de
Fórmula 1 e fundado em 1994 por sua irmã Viviane. Sua missão é colaborar para o desenvolvimento educacional de
crianças e jovens brasileiros.
A Coopercica, nos próximos dias, colocará ao longo de suas bobinas uma tarja com esta campanha.

2012, o ano do Cooperativismo
Por Edivaldo Del Grande

A Organização das Nações Unidas (ONU) não poderia ter feito melhor escolha ao determinar 2012 como
o Ano Internacional das Cooperativas. A crise que abala a economia dos países da União Europeia, com reflexos imediatos em nações de outros continentes, faz
de 2011 um ano que não devemos esquecer por aquilo
que nos ensina e pelos novos caminhos que podemos
trilhar. São momentos de crise como esses que ressaltam as fragilidades de nossos sistemas e nos obrigam
a repensar o modo como agimos.
Acreditamos que 2012 será o ano
do renascimento, após um longo período
de reflexão sobre o futuro desejado para
nossas famílias e para nosso país. Depois da avalanche de notícias negativas,
nossa vontade é ver florescer em 2012
perspectivas concretas de um mundo
mais humano, com maior equilíbrio entre
as forças econômicas, garantindo trabalho digno e geração de renda para os
povos.
O cooperativismo tem muito a contribuir para a construção desse mundo
que almejamos, pois traz em sua essência um sistema econômico baseado na
cooperação entre as pessoas. No atual
mundo da ultracompetitividade, as cooperativas ajudam a equilibrar forças buscando construir uma sociedade mais justa, livre e fraterna. Esses empreendimentos apostam na organização social e econômica das
comunidades. Organizadas, as pessoas podem suprir
suas reais necessidades, remunerando adequadamente o trabalho de cada um dos cooperados.
Presente em 92 países, com quase um bilhão de
pessoas associadas, o cooperativismo forma um poderoso sistema na economia das nações, além de contribuir para o desenvolvimento social onde atua. No Bra-
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sil, por exemplo, movimentou mais de R$ 93 bilhões
em 2010, melhorando diretamente a qualidade de vida
de mais de nove milhões de famílias; em São Paulo,
somos quase três milhões de cooperados. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) demonstra que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é
maior em municípios que contam com a atuação de
cooperativas. São indicadores da importância do nosso
sistema.
A recente crise mostrou ainda que
o mundo deve rediscutir a gestão de
governos e empresas. Nesse quesito,
o cooperativismo também contribui. As
cooperativas são organizações genuinamente democráticas, controladas pelos
seus membros, que devem participar na
formulação de políticas e na tomada de
decisões. Esse é o maior exemplo que
podemos dar aos nossos governantes. E
para sermos ouvidos, estamos fazendo
um grande esforço de aproximação aos
poderes públicos com o propósito de obtermos o tratamento que merecemos.
Ao mesmo tempo em que assimilamos as lições deixadas pela crise, devemos vibrar pela oportunidade que se
abre para as mudanças que poderão contribuir para
uma sociedade mais justa. O reconhecimento da ONU
nos fortalece e ratifica a certeza de que nosso modelo
de negócio tem um importante papel na construção de
um mundo melhor. É um chamado para que, juntos,
possamos trabalhar a fim de fazer o nosso Brasil cada
vez mais cooperativo. No ano de 2012 abre-se então
um longo e promissor caminho a ser trilhado por todos
nós.
* Edivaldo é presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp)
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Feliz Livro Novo!
Quando 2011 começou, o Livro era todo
seu. Foi colocado em suas mãos e você
podia fazer dele o que bem entendesse.
Era um Livro em branco e você podia
escrever nele o que quisesse: um poema, um
pesadelo, uma oração. Podia...
Hoje não pode mais. Já não
é seu. Este Livro já foi escrito.
Concluído.

Mas você pode lê-las enquanto escreve
o novo Livro, que acaba de ser entregue.
Assim, poderá repetir as coisas boas que
escreveu e evitar as ruins.
Para escrever o seu novo Livro, você
contará novamente com o instrumento
do livre arbítrio e terá, para preencher,
toda a imensa superfície do seu
mundo.
Se tiver vontade de beijar seu
velho Livro, beije-o.

Apesar de ter sido escrito
por você, ele não poderá ser
mais corrigido, apenas lido.
Está fora de seu alcance.

Se tiver vontade de chorar,
chore sobre ele e depois o
coloque nas mãos do Criador.

Portanto, nesse inicio de
ano, reflita, tome seu velho
livro e folheie-o com cuidado.

Não importa como esteja.
Se tiver páginas negras,
mesmo assim entregue-o e
diga apenas duas palavras:
Obrigado e Perdão!!!

Deixe passar cada uma
das páginas pelas suas mãos
e pela sua consciência.
Faça o exercício de ler tudo. Aprecie
aquelas páginas de sua vida em que usou
seu melhor estilo.
Leia também as páginas que, se pudesse
escolher, nunca teria escrito. Não, não tente
arrancá-las. Seria inútil, pois já estão escritas.

Afinal, 2012 chegou e você
acaba de ganhar um novo Livro, limpo
e em branco, todo seu.
Nele, você irá escrever o que desejar...

FELIZ LIVRO NOVO !!!
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Culinária
FICHA 114

Creme Belga

Torta Rápida de Banana

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 caixinha de gelatina sabor morango
3 claras de ovo
1 lata de leite condensado
2 latas de leite
3 gemas de ovo
1 colher (sopa) de amido de milho

Modo de preparo

Cobertura

Dissolva a gelatina com dois copos de água quente. Bata
as claras até formar um suspiro e adiciona à gelatina.
Leve ao fogo o leite condensado, o leite, as gemas e o
amido de milho, até formar um creme, mexendo sempre
para não grudar. Depois do creme pronto, coloque num
refratário e por cima, a gelatina já misturada ao suspiro.
Coloque na geladeira até endurecer a gelatina.

•
•
•

Trança de Quatro Queijos

Sanduíche com Ovos Mexidos

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

30g de fermento
150g de margarina
1/2 xícara (chá) de leite morno
1 colher (sobremesa) de açúcar
2 ovos
sal a gosto
6 xícaras (chá) de farinha de trigo

Recheio
•
100g de margarina
•
250g de ricota
•
100g de mussarela
•
50g de queijo parmesão
•
50g de requeijão
Modo de preparo

Foto ilustrativa

6 pães franceses amanhecidos sem casca
3 xícaras (chá) de leite
3 ovos
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de manteiga
manteiga para untar

Bata todos os ingredientes da massa na batedeira. Amassea até ficar bem macia, sem grudar nas mãos. Deixe descansar até dobrar de volume. Divida a massa em 3 partes
iguais, abra em retângulos, espalhe o recheio e enrole como
rocambole. Achate com as mãos e faça a trança. Coloque
para crescer novamente em uma assadeira, cubra com um
pano e coloque dentro de um saco plástico. Depois de crescido retire o saco plástico e o pano, pincele com a gema e
leve para assar em forno pré-aquecido.

6 bananas nanicas cortadas em tiras
1 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de canela em pó

Modo de preparo
Corte os pães em fatias e reserve. Unte uma forma retangular com manteiga e forre-a com as fatias de pão.
No liquidificador, bata o leite, os ovos, o leite condensado e a manteiga. Despeje essa mistura por cima das
fatias de pão e cubra com as bananas fatiadas. Faça
uma mistura de açúcar e canela e polvilhe por cima das
bananas. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar levemente. Retire do forno,
deixe esfriar e sirva.

2 pães franceses
1 tomate
3 fatias de presunto
3 fatias de queijo tipo lanche
4 ovos
3 colheres (sopa) de leite
1colher (sopa) de manteiga
pitada de orégano
sal

Modo de preparo
Lave bem o tomate, retire as sementes e corte-o em
cubinhos. Pique o presunto e o queijo grosseiramente.
Bata levemente os ovos com o leite e reserve. Numa
frigideira, aqueça a manteiga e acrescente o presunto
e os cubinhos de tomate, refogue por 30 segundos e
acrescente os ovos batidos. Abaixe o fogo e misture.
Assim que os ovos começarem a firmar, tempere com
o orégano e acerte o sal. Retire do fogo e acrescente
o queijo. Misture novamente. Retire o miolo dos pães
e passe a manteiga no interior dos pães. Encha a cavidade dos pães com a mistura de ovos e leve ao forno
pré-aquecido, por 3 minutos.

Receita enviada pela associada
Benedita da Silva Camargo Menegassi
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