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CONFIRA AS TABELAS DOS HORTIFRUTIS PARA FEVEREIRO

Alho a granel
Berinjela
Cenoura
Pepino caipira
Pimentão verde
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.

Abacate
Ameixa importada
Goiaba
Laranja Pêra
Limão
Mamão formosa
Melancia
Melão

Nectarina importada
Pêra importada
Pêssego importado
Uva Benitaka
Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi
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Jornalista Responsável:

Agrião
Almeirão
Batata doce
Brócolis
Cheiro-verde
Couve-manteiga
Ervilha
Escarola

Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Mamão papaia
Maracujá
Frutas

Jiló
Milho-verde
Pepino verde
Pimentão amarelo
Repolho
Rúcula
Tomate
Vagem

Matérias para a revista:

Espinafre
Gengibre
Mandioca
Pimentão vermelho
Rabanete
Salsão
Salsinha
Quiabo

Sugestões e Publicidade:
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bia@legatto.com.br
Atendimento ao Associado:
Eliana Bárbara
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Abacaxi Havaí
Ameixa nacional
Coco seco
Kiwi
Maçã nacional
Manga Palmer
Manga Tommy
Mexerica cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Pêssego nacional
Tangerina Murcote

U

m homem investe tudo o que tem em uma pequena
oﬁcina. Trabalha dia e noite. Para poder continuar seus
negócios, empenha até a sua casa. Quando, ﬁnalmente,
apresenta o resultado de seu trabalho a uma grande empresa,
recebe a resposta que seu produto não atende ao padrão de
qualidade exigido. Mas ele não desiste. Retoma os estudos, para
se aprimorar e melhorar o seu produto. Depois de se formar, a
empresa que o recusara, ﬁnalmente, fecha um contrato com ele.
Seis meses depois, vem a guerra. Sua fábrica é bombardeada duas
vezes. Mesmo assim ele não desiste! Reconstrói sua fábrica, mas
um terremoto novamente a arrasa. Nem assim ele desiste!
Terminada a guerra, há escassez de gasolina em todo país
e este homem não pode sair de automóvel, nem para comprar
alimentos para sua família. Apesar disso, ele não entra em pânico.
Criativo, adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas.
Os vizinhos ﬁcam maravilhados e todos querem as chamadas
“bicicletas motorizadas”. A demanda por motores aumenta
e ele decide montar uma fábrica para a novíssima invenção.
Como não tem capital, resolve pedir ajuda e é atendido. Hoje,
a Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria
automobilística. Esta conquista foi possível porque o Sr. Soichiro
Honda, o homem de nossa história, não se deixou abater pelos
terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Quantos de nós
desistimos por muito menos? Quantas vezes o fazemos antes de
enfrentar pequenos problemas? Todas as coisas são possíveis,
quando sustentadas por sonhos e valores consistentes.

monica.julia@terra.com.br

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

Frutas

Hortaliças e outros

Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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Publicação mensal da Cooperativa

Tiragem:

Abóbora moranga
Abóbora seca
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Batata
Beterraba
Cebola
Chuchu

DESISTIR, JAMAIS!

EXPEDIENTE

10.000 exemplares

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM ÓTIMO

Acompanhe as tabelas com os
principais legumes, verduras e frutas,
válidas para o mês de fevereiro.
Procure sempre comprar alimentos
da época, pois a abundância na oferta
garantirá um preço bem acessível e
alimentos mais saborosos. Observe,

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves - Fone: 3308-3050
Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco - Fone: 3378-1666

Saúde
Hipertensão atinge 30% dos brasileiros.

Promoções
Acompanhe os sorteios realizados nas lojas.

Economia
Dicas para controlar os gastos.

Convênios
Conﬁra as vantagens oferecidas pela Coopercica.

Dicas

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

Como plantar frutas e verduras sem agrotóxicos.

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

Conheça deliciosos pratos brasileiros.

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

Gastronomia
Feirinha
Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para fevereiro.

Culinária
Pratos típicos das regiões brasileiras.
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HIPERTENSÃO ATINGE
30% DOS BRASILEIROS

A

da cintura também estão associados à doença.
Nos homens, a obesidade está ligada a 75% dos
casos. Nas mulheres, esse índice é de 65%.
O risco de desenvolver hipertensão para os
sedentários é 30% maior. O tabagismo pode
agravar o risco cardiovascular.
Prevenção
A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento
e pode ser controlada. Somente o médico poderá
determinar o tratamento mais adequado para cada
paciente. Além dos medicamentos disponíveis
atualmente, é imprescindível adotar um estilo de
vida saudável. Acompanhe as dicas:
• Manter o peso adequado, mudando hábitos
alimentares.
• Não abusar do sal, usando outros temperos
que acentuam o sabor dos alimentos.
• Praticar atividades físicas regularmente.
• Parar de fumar e beber com moderação.
Programas
A Política Nacional de Atenção Integral
a Hipertensão Arterial e ao Diabetes, do Ministério
da Saúde, proporciona o tratamento na rede básica
de saúde com acesso a medicamentos básicos.
O programa Farmácia Popular também disponibiliza
remédios para a hipertensão,
vendidos a baixo custo.

hipertensão ou pressão alta é uma
doença que atinge cerca de 30% da
população brasileira. É resultado
de um esforço extra do coração
para distribuir sangue por vasos que estão com
resistência à passagem do líquido. Muitas pessoas
nem sabem que tem a doença. Com o tempo,
a hipertensão acaba comprometendo vários
órgãos como o coração, rins, cérebro e olhos,
e é responsável por 40% dos enfartes e 80% dos
casos de acidente vascular cerebral (AVC). A
hipertensão tem baixa adesão dos pacientes ao
tratamento. Apenas 10% dos hipertensos fazem
controle adequado da pressão arterial, segundo
pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas
(HC), em São Paulo.
Sintomas
Os sintomas costumam se manifestar quando a
pressão arterial sobe muito. Pode ocorrer tontura,
dor de cabeça, dor no peito, palpitação, vista
embaçada, zumbido no ouvido e sangramento
nasal.
Fatores de risco
A pressão arterial aumenta com a idade. O
risco maior é após os 60 anos. A relação entre
hipertensão e idade agrava-se com a alta ingestão
de sal. O consumo de álcool fora das refeições,
em qualquer quantidade, aumenta o risco.
O ganho de peso e o aumento da circunferência
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FEIJOADA, CHURRASCO E MOQUECA:
DELICIOSOS PRATOS BRASILEIROS!

F

eijoada, moqueca,
churrasco,
pato
no tucupi, tutu de
feijão e acarajé.
O que esses pratos regionais
têm em comum? Apesar de
suas origens distintas, eles
são patrimônio da culinária
brasileira.
Norte
É nessa região que a culinária
indígena se faz mais presente.
Os peixes amazônicos e os frutos
do mar aparecem em diversos
pratos. Amazonas e Pará são
os Estados que deram origem
a alguns dos preparos mais
exóticos, como o pato no tucupi
(caldo extraído da mandioca)
e o tacacá, caldo feito com o
tucupi, goma de mandioca,
camarão e jambu (erva que
deixa a boca dormente).
Além
da
mandioca,
consome-se muito a carne
de sol, que, como o próprio nome indica, é seca ao sol,
enquanto que a carne seca é salgada e seca ao vento. No
Estado de Tocantins, encontram-se pratos de inﬂuência
do Centro-Oeste, como o arroz com pequi e a galinhada.
Das fronteiras com o Pará e o Maranhão vêm as receitas de
inﬂuência indígena.
As frutas locais - açaí, cajá, cupuaçu e buriti - são
consumidas ao natural e na forma de doces, como bolos e
pudins.
Nordeste
A forte presença dos negros na Bahia disseminou o uso
do leite de coco, do azeite de dendê e da pimenta, que
já eram consumidos pelos africanos. Quanto mais perto
do litoral, mais comum é o consumo de peixes e frutos
do mar - camarões, siris e caranguejos. Já na região do
Sertão, o cardápio muda, entrando em cena os pratos feitos
com carne de bode (buchada), queijo coalho, carne de sol
e feijão verde ou de corda. A mandioca e sua farinha são
valorizadas em toda a região.
Centro-Oeste
Dois pratos representativos da culinária goiana são
o arroz com pequi, e o empadão goiano, recheado com
lingüiça, carne de porco, de frango, queijo e guariroba,
uma espécie de palito amargo. As compotas de frutas
também são bastante comuns.
Os pratos com peixes amazônicos são de origem indígena
e comuns em Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul.
Graças à inﬂuência de migrantes do Sul do país, o estado de

Mato Grosso do Sul passou a consumir muito churrasco (com
mandioca), arroz de carreteiro e o tereré, uma variação
gelada do chimarrão bebido quente nos pampas gaúchos.
Sudeste
Portugueses inﬂuenciaram bastante os hábitos
alimentares nos Estados do Sudeste. Veio dos “patrícios” o
apreço pela carne de porco e os doces em Minas Gerais; no
Rio, o bacalhau e a feijoada são heranças dos antepassados
lusitanos. Pratos com peixes e frutos do mar, como a
moqueca capixaba, são os carros-chefe da culinária do
Espírito Santo, que carrega vários traços da alimentação
indígena.
A cultura de cafezais do interior paulista deixou como
legado o hábito do café preto após as refeições. A imigração
italiana também deixou marcas, em especial o gosto pelas
massas e pizzas. Recentemente, os restaurantes japoneses
se tornaram mania, principalmente na capital. Na cozinha
do dia-a-dia, porém, o paulistano prefere o arroz com feijão
e uma carne, freqüentemente chamada de “mistura”.
Sul
A principal característica das culinárias do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul são as inﬂuências européias,
destacando-se as contribuições de imigrantes alemães e
italianos. As “marcas registradas” são o churrasco gaúcho,
pratos de inﬂuência alemã em Santa Catarina (marreco
recheado e strudel de maçã) e o barreado paranaense,
preparado em panela de barro e de forte inﬂuência
portuguesa.
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COMO PLANTAR FRUTAS E
VERDURAS SEM AGROTÓXICOS
1,20m.
Como plantar
1- É preciso marcar os espaçamentos. Por exemplo: os
pés de alface devem ﬁcar a uma distância de dois palmos
um do outro.
2- Posicione as mudas de maneira intercalada, em
forma de triângulo, para evitar a erosão.
3- Misture as sementes com areia e espalhe com a mão
sobre o canteiro da maneira mais uniforme possível.
4- Regue pelo menos uma vez ao dia. Em regiões
quentes, duas vezes ao dia até as mudas emergirem.
Procure regar nas horas mais frescas, de preferência pela
manhã.
Vasos
Você pode plantar as mesmas culturas em vasos.
Acompanhe as dicas abaixo.
1- Escolha um vaso com furos.
2- Encha um terço do vaso com brita ou pó de brita,
para a drenagem.
3- Coloque uma mistura de duas partes de terra, uma
parte de composto orgânico e uma parte de húmus até a
borda do vaso.
4- Finalize espalhando um pouco de areia.
Como plantar
1- Para temperos (salsa, cebolinha, manjericão,
manjerona, etc.), use mudas e procure posicioná-las de
maneira intercalada, em forma de triângulo.
2- Se for plantar pepino, use sementes (duas ou três
delas por cova, de acordo com instruções na embalagem)
e ﬁnque estacas para o crescimento vertical.
3- Para o tomate, use mudas e ﬁnque estacas para
amarrar os pés.
Tanto as frutas como as verduras cultivadas em
canteiros ou vasos são mais saborosas e saudáveis.
E isso não tem preço!

Uma forma de se livrar dos
agrotóxicos e ainda ter um
agradável
passatempo
é cultivar a própria
horta orgânica. Nem
é preciso ter um
quintal grande.
Importante é
ter a presença
constante
sol, para que a
d e
produção se desenvolva,
garantindo a cor e o sabor das
hortaliças e frutas. Além disso, a luz
solar reduz a umidade dos solos, diminuindo o número de
pragas nos pomares e hortas.
A produção depende também da qualidade do solo.
Se o solo for muito ácido, recomenda-se a aplicação de
calcário; se estiver com poucos nutrientes, deve-se plantar
sementes que possam ﬁxar nitrogênio na terra, como o
feijão guandu.
Canteiros
Acompanhe, a seguir, as dicas em relação à preparação
do solo.
1- É preciso deixar a terra bem solta e fofa. Usando uma
enxada ou pá, você consegue movimentar a terra.
2- Prepare o composto orgânico, para em seguida
misturá-lo ao solo. O composto orgânico deve ser feito com
esterco curtido de animais (para evitar cheiro e insetos) e
restos de vegetais (cascas de legumes e frutas, pequenos
galhos, folhas ou grama cortada).
3- Em seguida, passe o ancinho, para dar forma
arredondada.
4- Deixe o canteiro 20 centímetros acima do nível do
terreno. A largura do canteiro deve ser de no máximo

Prefira alimentos mais saudáveis
têm ciclo de vida intermediário e recebem um número
de pulverizações um pouco maior do que os alimentos
do grupo anterior.
No caso de bovinos e peixes criados em lagos, há
presença de hormônios de crescimento.
Alto risco: Tomate, pimentão, berinjela, pepino,
abobrinha, morango, goiaba, uva, maçã, pêssego,
mamão papaia, ﬁgo, pêra, melão e nectarina. São muito
delicados para produzir e estão mais sujeitos ao ataque
de pragas. Portanto, recebem mais produtos químicos.
O tomate é campeão em resíduos: recebe em média 36
pulverizações com agrotóxicos.
O frango é outro vilão. Criado de maneira intensiva,
ﬁca conﬁnado e recebe altas doses de hormônios de
crescimento.

Nem sempre é possível ter alimentos orgânicos em
casa. Mesmo apelando para os convencionais é possível
minimizar o consumo de agrotóxicos, fertilizantes e
hormônios de crescimento. Basta optar pelos que recebem
menos produtos químicos no processo de produção.
Menor risco: Feijão, peixes marinhos e folhas; caqui,
pitanga, abacate, acerola, jabuticaba, coco, mexerica
e nêspera. Esses alimentos têm ciclo curto de cultivo e
recebem menos pulverizações com agrotóxicos. Os peixes
marinhos são capturados no mar e não recebem nenhuma
espécie de hormônio de crescimento, pois vivem livres
em seu hábitat natural.
Risco médio: Arroz, carne bovina, peixes de água
doce, beterraba, cenoura, alho, banana, manga, abacaxi,
melancia, laranja, mamão formosa e maracujá. Todos
COOPERCICA
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PROGRAMA VAI MONITORAR
A SERRA DO JAPI
A Serra do Japi, uma
das
únicas
reservas
de
Mata
Atlântica
preservadas do País,
será “monitorada”
a
partir deste ano por um
programa (software) de
geoprocessamento.
O
objetivo é manter um
banco de dados vinculado
ao plano de manejo da
reserva e mostrar, através
de textos e mapas personalizados, vários itens,
como áreas com solo fragilizado, topograﬁa,
vegetação e até altitudes de relevos para
futuras intervenções.

Algumas das imagens
que o programa permite
analisar são enviadas por
satélite. Elas poderão
ser
classiﬁcadas
em
níveis, como hidrograﬁa,
topograﬁa e cobertura
vegetal, além de retirar
dados, como extensão
de áreas com mata
nativa, áreas com pinus e
eucalipto, entre outros.
O programa também vai ajudar na
comparação de áreas, mostrando quais estão
preservadas ou quais sofreram desmatamento
ou modiﬁcações em um período de um ano.

CONFIRA OS GANHADORES DA COMPRA
PREMIADA DE JANEIRO
• Mercedes Cecati dos Santos (loja 1)

• Maria Aparecida Barbosa (loja 4)

• Guilherme Rodrigues (loja 2)

• Maria Clarete de O. Dini (loja 5)

• Márcia Regina Ienne (loja 3)
* Sorteio dos contemplados com vale-compras, correspondente ao valor do cupom ﬁscal realizado em 01 de fevereiro.
Consulte regulamento nas lojas!
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CARNAVAL: FOLIA, PRAIA OU
MONTANHA? VOCÊ ESCOLHE.

D

epois das férias escolares, está
chegando o feriadão de Carnaval.
Você prefere viajar ou cair no samba?
Acompanhe, a seguir, roteiros para
quem optar por praia ou montanha
e também dicas para os foliões
que vão curtir o Carnaval
em Jundiaí.
Desﬁles e bailes
O
bloco
Refogado
do
Sandi, que há
16 anos abre
o
Carnaval
jundiaiense,
d e s f i l a
pelas
ruas
do
centro
da cidade,
na tarde de
sexta-feira.
Os desﬁles
das escolas de
samba acontecem
na Avenida Luiz
Latorre, das 20h30
às 22h30. No sábado,
desﬁlam as agremiações do
grupo especial: Arco Íris, Leões
da Hortolândia e União da Vila Rio
Branco. No domingo, entram na avenida as escolas
do grupo de acesso: Mocidade da Agapeama,
Marujos da Zona Sul, Caprichosos de Jundiaí, União
do Povo e Império do Sol. E, na terça-feira, desﬁla
a campeã e vice-campeã do grupo de acesso e
também a campeã do grupo especial.
Quem preferir se divertir nos salões, os clubes
da cidade mantêm a tradição dos bailes, como o
Jundiaiense, Grêmio, Uirapuru, Metalúrgicos e
São João.
Montanha
A estância turística de São Roque, a 68 km de
Jundiaí, possui excelente infraestrutura hoteleira,
bons restaurantes e é conhecida como a terra do
vinho, por oferecer um roteiro que inclui mais de
20 vinícolas. O acesso é pelo km 59 da Rodovia
Raposo Tavares (estrada para Sorocamirim). A
alcachofra também é um dos símbolos da cidade
COOPERCICA

e pode ser encontrada em sítios, na mesma região
da rota do vinho.
A cidade de 70 mil habitantes e clima serrano
tem muitas outras atrações. Na parte urbana,
as construções históricas chamam a
atenção dos turistas. São Roque
tem até pista de ski. Tratase do Ski Mountain Park,
onde foi construída uma
pista artiﬁcial de ski
de 500 m. O parque
também
possui
tobogã (400m) e
um
teleférico.
Há
instrutores
no local para os
inexperientes. O
parque ﬁca no km
3 da Estrada da
Serrinha (acesso
pela Av. 3 de Maio)
e funcionará nos 4
dias de carnaval,
das 10h às 18h.
Praias
Em São Sebastião,
a dica é conhecer a Barra
do Saí, praia em forma de
ferradura, com areia clara e fofa
e mar calmo, perfeito para crianças. No
seu lado esquerdo ﬁca a foz do rio Saí, ponto de
partida do agradável passeio de barco para As Ilhas
– na verdade, uma única ilha com três elevações
que à distância parecem independentes.
Se for a Ubatuba, não deixe de ir à Praia do
Félix. Um mirante na BR-101, próximo à entrada,
antecipa as suas belezas. O verde das montanhas,
a areia branquinha e cheia de sombra, o marzão
azul... Está tudo ali!
Não bastassem os belos casarões coloniais,
Paraty exibe uma baía cheia de ilhas, perfeita
para passeios de barco, e praias que não perderam
suas características originais com a freqüência do
público. Um desses cantinhos sagrados é a Praia
do Sono, com acesso apenas por trilha. Entre um
e outro mergulho no mar, desfrute a delícia que
é nadar na água doce do córrego do Sono, que
deságua no cantinho esquerdo da praia.
10

VOCÊ SABE CONTROLAR
SEUS GASTOS?
Com ou sem crise, é preciso estar atento aos
gastos. Acompanhe, a seguir, dicas para você
controlar os gastos e se estressar menos.

emergência. Lembre-se que esta reserva, como
o próprio nome sugere, é para ser usada em
emergências.

1- Compra por impulso
Você se encaixa no perﬁl de um consumidor
impulsivo? Primeiro, precisa assumir esta
fragilidade, para depois tentar controlar
este impulso. Você irá se surpreender com o
quanto conseguirá economizar cortando gastos
desnecessários.

5- Dívidas
Se você tem dívidas, o primeiro passo é
calculá-las. Junte todos os extratos e calcule a
sua dívida. Dependendo da quantia, pode valer
a pena se desfazer de algum bem para quitá-la
mais rapidamente.
6- Aposentadoria
Se você trabalha há mais de 10 anos, já passou
dos 30 e ainda não pensou em economizar para
garantir sua aposentadoria, está na hora de
agir. Por mais que se sinta bem, a verdade é
que não dá para prever o futuro. Portanto, é
preciso investir nesse segmento. Existem várias
modalidades de Previdência Privada. Com
certeza, irá encontrar uma que tenha o seu
perﬁl.

2- Cartões de crédito
Muitos
consumidores
erroneamente
consideram o limite do cartão como um
acréscimo na sua renda pessoal, e começam a
comprar tudo com o dinheiro de plástico, para
depois se surpreender com as faturas que não
têm condições de pagar. De agora em diante,
comprometa-se a viver dentro dos limites da
sua renda, e não da soma dos limites dos seus
cartões.
3- Dinheiro
Você não se preocupa
em
administrar
o
orçamento
porque
seu
companheiro(a)
controla
tudo?
Este
comportamento
é
irresponsável, pois não
leva em consideração
que, depois de você
contrair dívidas, existe
muito pouco a ser feito,
como
por
exemplo,
pagar juros no cartão,
ou atrasar o pagamento
de alguma fatura.
4- Poupança
Gastar é fácil, mas
poupar... É preciso estabelecer
metas de poupança, a ﬁm
de acumular uma reserva de
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RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONVENIADAS COM A COOPERCICA
Veriﬁque nos estabelecimentos abaixo as vantagens exclusivas oferecidas aos Associados COOPERCICA
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