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2012 será o Ano Internacional
das Cooperativas

Novo horário do Restaurante
Self-service (loja 3):

A Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou durante
a sua 64ª Assembléia Geral que 2012 será o Ano Internacional
das Cooperativas. A nova presidente da Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), Pauline Green, declarou que o Ano Internacional
das Cooperativas será importantíssimo para mais uma profunda
compreensão do movimento cooperativo como um todo.
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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 das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h
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PER F I L

Associado edson mazone
A Revista Coopercica está iniciando uma nova coluna, para
apresentar um rápido perfil dos seus associados.

para frios e açougue. A
vantagem da Coopercica
é que o associado ainda
pode optar por ser atendido por um funcionário e
personalizar seu pedido
nesses setores”.

Quem inaugurou este
novo espaço foi o associado Edson, que destacou durante a entrevista a
qualidade do atendimento
e o importante papel social desta cooperativa em
Jundiaí e região, o que a
diferencia da concorrência e faz jus ao seu slogan: “muito mais que um
supermercado”.
ne

Uma viagem: conhecer Copenhagen
Prato favorito:
Macarrão à Romanesca

Nome: Edson Mazo-

Profissão:
nheiro

Filme favorito:
todos os filmes do 007

Enge-

Um livro: Código
da Vinci, de Dan Brown

Esposa: Isabel Cristina Rossi Mazone (associada desde 1989)

HOBBIE: cultivar orquídeas e fazer restauração de obras de arte

Filhos associados: Flávio Henrique
e Renata Rossi (ambos
dentistas)
Loja que mais freqUenta: Loja 1
O que mais gosta na
Coopercica: “O atendimento
aqui é excelente e para mim é o
diferencial da Coopercica. Tratase de um atendimento personalizado, no qual o funcionário, por
exemplo, o açougueiro, já conhece as minhas preferências. Assim, me sinto valorizado e muito
satisfeito em ser associado e fazer compras com frequência na
Coopercica”.
Sugestões: “Gostaria que
a loja 1 abrisse um restaurante
como o da loja 3”.
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Coopercica é mais que
um supermercado porque “além de oferecer um ótimo
atendimento, é focada em campanhas socioambientais e ainda
informa seu público sobre temas
atuais como saúde, economia e
meio ambiente, através da sua
Revista”.
O que mais gosta de
comprar na Coopercica:
“carnes e frios. Por falar nisso,
gostaria de ressaltar que a Coopercica vem acompanhando
as tendências mundiais. Estive
há pouco tempo na Alemanha e
pude comprovar que lá também
foi adotado o sistema self-service

Ser ecologicamente correto “é
preservar a natureza.
Como? Reciclando o
lixo doméstico. Inclusive, a Coopercica mantém em suas lojas
os coletores específicos para a
reciclagem, até mesmo para as
pilhas”.
Uma mensagem: “Acho
que os associados devem desfrutar das vantagens oferecidas
pela Coopercica, sobretudo de
seus convênios e de suas campanhas socioambientais”.

COOPERCICA

SEGURANÇA ALIMEN TA R

GARANTIA DO PADRÃO DE QUALIDADE NA COOPERCIA
alessandro PADOVANI
LOJA 3

joilson

hariadny

LOJA 5

LOJA 1

antônio
LOJA 4

MARCELO
LOJA 4

ADRIANA
LOJA 2

ELGI
LOJA 5

MARIA REGINA
LOJA 3

ELENICE
LOJA 4

SUELI
LOJA 3

Equipe de Segurança Alimentar da Coopercica

A Coopercica preocupa-se muito
com a alimentação e a saúde de seus
de associados, funcionários e colaboradores. Por isso investe constantemente
em Segurança Alimentar, o que garante
a qualidade dos produtos comercializados em suas lojas.
Atualmente, esta cooperativa de
consumo conta com uma equipe de 10
funcionários (dois por loja), comandada pelo Médico Veterinário Alessandro
Marciano, para checar diariamente se
as lojas estão acatando as normas estabelecidas pelo processo de Segurança
Alimentar, desenvolvido pela Coopercica em agosto de 2007.
O primeiro item desse processo refere-se à escolha dos fornecedores. Todo
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produto que chegar às lojas Coopercica
tem que atender às normas e padrões
da legislação brasileira, como ter registro
em um órgão competente. As regras incluem a necessidade de ter um controle
no momento da recepção dos produtos,
além da armazenagem, manipulação e
exposição correta das mercadorias nas
gôndolas e câmeras frias (principalmente as carnes e os frios) e monitoramento
da temperatura (no caso dos alimentos
que precisam de refrigeração).
O processo de Segurança Alimentar
trata ainda do cumprimento dos padrões
pré-estabelecidos de higiene, limpeza,
arrumação e organização. É importantíssimo também respeitar a data de validade das mercadorias.

A Coopercica procura realizar um trabalho educativo com os associados, no
sentido de orientá-los sobre as regras
da Segurança Alimentar. E sugere, por
exemplo, que coloquem por último no
carrinho os produtos que precisam de
refrigeração, como congelados e carnes
resfriadas, pois o calor pode alterar suas
características e até mesmo comprometer essas mercadorias.
Diariamente, dois funcionários da
equipe de Segurança Alimentar se alternam em cada loja, para checar o cumprimento dessas regras na Coopercica.
Esses funcionários recebem um formulário e verificam se todos os setores das
lojas estão funcionando de acordo com
as normas estabelecidas por essa cooperativa. Caso sejam encontradas deficiências, elas são assinaladas nesse
“check-list” e corrigidas, em seguida.
Prevenção de perdas
Segundo o Dr. Alessandro, a Segurança Alimentar também está focada na
prevenção da perda dos produtos, para
evitar, por exemplo, o desperdício de alimentos, que nos tempos atuais tornouse uma preocupação mundial. Afinal,
manter a sustentabilidade do planeta é
um desafio e tanto! Para a Coopercica,
esta e outras questões socioambientais
são tratadas com muita seriedade. Desde 2001 a Coopercica realiza programas
ambientais e as suas lojas possuem coletores para recicláveis.

Dr. Alessandro
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S E G U R AN Ç A A L IM E N TA R

Coopercica é referência do “Açougue swift”
A Coopercica implantou nas suas lojas o projeto “Açougue Swift”, para padronização de normas e procedimentos aos
seus funcionários em março de 2008.
Inédito em Jundiaí e desenvolvido pela
JBS-Friboi, o projeto vem apresentando
resultados tão positivos, a ponto da Coopercica tornar-se referência nesse projeto e treinar um funcionário do próprio
JBS, que dará consultoria numa rede de
supermercados em Jeddah, a segunda
maior cidade da Arábia Saudita.
Pedro Castellain de Castro, zootecnista e há dois anos no JBS, está sendo
treinado por Laércio Silvestre, gerente e assessor técnico do JBS e que há
três anos presta consultoria nos açougues das lojas Coopercica. Laércio foi
o responsável por todo o processo de
padronização dos açougues, desde a
higienização, manuseio das carnes, implantação de uma variedade de cortes
especiais (principalmente bovinos), até o
treinamento dos funcionários.
“Vou embarcar no dia 24 de feverei-

ro para a Arábia, onde ficarei durante
três meses cuidando da implantação do
“Açougue Swift” em três supermercados
lá. Com o treinamento que estou recebendo na Coopercica, vou ter uma ampla visão do funcionamento de um açougue, para realizar um bom trabalho na
Arábia”, afirmou Pedro.

Quem fabrica ou manipula
produtos alimentícios tem
a obrigação de preservar
e garantir, além da saúde,
o bem estar e a satisfação
dos seus associados.

Pedro, Laércio e Gilvano (líder do açougue)

SAÚDE

higiene bucal começa cedo
É muito importante pensar
que a saúde do seu filho
começa pela higiene bucal,
desde os primeiros dentinhos.

A higienização correta, somada ao
consumo moderado de açúcar, evita o
aparecimento da cárie. Para isso, é necessário que os pais tomem algumas
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precauções, como utilizar escovas com
cabeça pequena e cerdas extra macias,
para não machucar a gengiva da criança.
Também é importante que o creme
dental usado não contenha flúor nem corantes para crianças menores de 5 anos.
Esses pontos são importantes, pois a
ausência de flúor evita que ocorra a fluorose (alteração que acontece devido ao
excesso de ingestão de flúor e provoca
manchas nos dentes). O corante também pode manchar os dentes.
O mercado de higiene bucal já oferece um gel sem flúor e sem corantes, que
não é prejudicial à saúde das crianças.
Outros cuidados importantes: alimentação correta para evitar cáries, uso do
fio dental de forma delicada e divertida
(para que seja criado o hábito da esco-

vação) e visita regular ao dentista a partir do aparecimento dos primeiros dentes
de leite.
As crianças consideram a hora da escovação como um momento chato. Para
tornar essa tarefa um hábito mais prazeroso, recorra, por exemplo, a uma linha
de produtos que já está no mercado e
utiliza imagens de personagens infantis.
Esses produtos vão estimular a criança a
praticar a escovação.
Para os pais, existem alguns acessórios como o massageador de gengivas e
escovas com formatos mais anatômicos
que não agridem a boca da criança, e
torna a hora da escovação mais divertida.
Mais informações e detalhes sobre
os produtos infantis, acesse o site www.
bitufo.com.br
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B A LA NÇO PAT RIMONIA L
F INDOS E M 31 DE DE Z E MB RO DE 2009 E 2008

R E L ATÓ R I O D A A D M I N I S T R A Ç Ã O RE FE RE NTE A O E X E RCÍCIO DE 2009
Conjuntura
No exercício de 2009, a Coopercica encerrou com um fornecimento bruto total aos nossos associados de R$ 126,201 milhões.
Para medir a capacidade das empresas
na continuidade de suas operações, usamos o
fator de insolvência para o cálculo. Para a Coopercica, este fator apresenta um intervalo de
2,24, o que é considerado favorável.

Quadro de Associados
O ano de 2009 foi encerrado com 132.611
sócios cadastrados, apresentando um acréscimo de 5.666 novos associados em relação a
dezembro de 2008.

Principais Investimentos em
2009
O principal investimento em 2009 foi a
abertura do Restaurante na loja 3, situada a
Av. Antonio Frederico Ozanan, 6001 – Vila Rio
Branco, com capacidade para atender durante
o expediente aproximadamente 180 pessoas.
Conta com refeição de ótima qualidade, boas
instalações e preços acessíveis, além disso os
associados ativos são beneficiados com desconto de 20%, sobre o valor normal das refeições. Assim, entendemos ser uma forma coerente de reciprocidade à fidelidade dos nossos
associados.
Não obstante aos investimentos no Restaurante, foram substituídos também os balcões
de expositores de carnes desta loja, proporcionando novo layout na exposição dos produtos
pertinentes à linha de açougue, além de melhorias significativas no sistema de refrigeração,
garantindo mais qualidade aos produtos oferecidos aos nossos associados. Lembramos que
as demais lojas também foram contempladas
com investimentos pertinentes a sua manutenção e funcionabilidade.

Recursos Humanos e Eventos
Nosso objetivo nas áreas de Recursos Humanos e Eventos é proporcionar bem estar e
qualidade de vida aos nossos funcionários e
associados, realizando atividades internas e
externas, como segue:
Neste ano, firmamos parceria com a empresa de Consultoria Armelin Associados, que
teve como proposta avaliar o clima organizacional da Coopercica, criar ferramentas de
acompanhamento e o desenvolvimento dos
funcionários, através de treinamentos.
Foi criado o departamento de Prevenção
de Perdas, que objetivou primeiramente na
conscientização de todos os funcionários em
melhorar os processos, reduzindo de forma
significativa os desperdícios e retrabalho.
Foram instituídas normas de procedimentos, que disciplina toda a rotina dos setores
operacionais, criando ferramentas de acompanhamento, e regras claras tanto na operação
das atividades como também na forma de atuação dos funcionários.
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Tivemos vários treinamentos para todo nível de comando, com temas diversos ligados à
sua área de atuação.
O resultado final da pesquisa de clima organizacional foi expressivo em relação à satisfação dos funcionários em trabalhar na empresa, o que nos motiva a continuar este trabalho
e criar em 2010 novas ações de desenvolvimento.
Em 2009, o Setor de Segurança do Trabalho desenvolveu treinamentos de reciclagem
para a equipe de Brigada de Incêndio e treinamentos para as novas Gestões das CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
No mês de Outubro, foi realizada simultaneamente nas 5 Lojas a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT),
que contou com palestras de temas voltados
à “Prevenção de Acidentes do Trabalho”, além
da realização de atividades de conscientização, como por exemplo, Caça-Palavras da Segurança, Pergunta do Dia, Descobrindo o EPI,
entre outras.
Na área de Eventos, demos continuidade
às diversas Campanhas Filantrópicas que fazem parte do “Projeto Criança do Futuro” instituído em 1998, como a Arrecadação de Agasalhos, Brinquedos e Alimentos, sendo que a
Coopercica também participa dos donativos
que são direcionados ao Fundo Social de Solidariedade e às Entidades Beneficentes cadastradas.
Foram realizados durante o ano, promoções e sorteios com a distribuição de diversos prêmios, contemplando Associados das
nossas cinco lojas. Os nomes dos ganhadores
foram divulgados nas Lojas e na Revista Coopercica, com edição mensal.
O trabalho de conscientização sobre a preservação da Natureza foi realizado na Associação Mata Ciliar (Programa de reflorestamento),
onde aproximadamente 40 crianças, filhos de
Associados e Funcionários, tiveram a oportunidade de plantar mudas nativas, além de assistir uma palestra sobre a Reciclagem de Lixo
e Meio Ambiente, realizada pelos voluntários
da Mata Ciliar. A Coopercica cuidou de toda
a infraestrutura do evento. Além do transporte e alimentação, foram sorteadas 5 bicicletas
e distribuídas camisetas para todos os participantes, com o tema: “Natureza, patrimônio da
humanidade, Preserve !!”
Demos continuidade ao Programa de Coleta Seletiva de lixo reciclável, com o objetivo
de destinar e reaproveitar as embalagens recicláveis através de prática responsável.
Os cursos de culinária oferecidos gratuitamente tiveram continuidade durante o ano com
temas variados.
A Coopercica encerrou o calendário de
eventos com a chegada do Papai Noel de carruagem nas cinco Lojas.

mente dos perecíveis, que são oferecidos aos
nossos associados.
Em 2010, adotaremos uma gestão ainda
mais forte no tocante a proporcionar o que há
de melhor em variedade, qualidade e preços a
serem oferecidos aos nossos associados, que
diretamente contribuem para o sucesso da Coopercica.

Objetivos para 2010

Agradecimentos

Os objetivos para o exercício de 2010 estarão voltados principalmente à substituição dos
equipamentos de refrigeração em obsolescência, pois com o decorrer do tempo há um desgaste natural e, neste ano, estaremos investindo fortemente na compra de equipamentos
com tecnologia de ponta, para cada vez mais
garantir a qualidade dos produtos, principal-

A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para que tivéssemos mais um
exercício de sucesso, em especial aos nossos
colaboradores, fornecedores e associados.

Edital de Convocação
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA

CNPJ 50.974.732/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de
Consumo Coopercica, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 21, parágrafo 2º,
do Estatuto Social, convoca seus 132.860
associados para a Assembleia Geral Ordinária,
que será realizada em sua sede, à Rua João
Ferrara, 233 – Jardim Cica, Jundiaí/SP, no
próximo dia 20 de fevereiro de 2010, às
08:00 horas em primeira convocação, com a
presença de dois terços do número total de
associados. Caso não haja número legal para
as deliberações, a Assembleia será realizada no
mesmo dia e local, em segunda convocação, às
09:00 horas, com a presença de metade mais
um do número total de associados. Persistindo
a falta de “quorum” legal, a Assembleia será
realizada, então, no mesmo dia, em terceira
e última convocação, às 10:00 horas, com a
presença mínima de 10 associados, para tratar
da seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Prestação de Contas, acompanhada do
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
Relatório da Gestão, Balanço e Demonstrativo dos Resultados, apurados no exercício de
2009;
2. Aprovação do Orçamento para o exercício
de 2010, compreendendo: Ingressos Brutos,
Dispêndios e previsão de Sobras Líquidas;
3. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2010;
4. Eleição da Diretoria para o quadriênio
2010/2013;
5. Outros assuntos de interesse social.
Jundiaí, 29 de janeiro de 2010.

ORLANDO BUENO MARCIANO
Diretor Presidente

A Diretoria

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO

2009

2008

21.031.400

20.367.369

1.968.590
8.660.211
727.770
8.957.027
380.092
337.711

1.700.737
7.942.500
870.477
8.406.099
402.071
1.045.485

NÃO CIRCULANTE

34.757.666

33.378.572

REALIZ. A LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais
Outros Valores a Receber
Imobilizado
Intangível

21.268.320
20.270.716
997.604
13.196.490
292.856

21.268.320
20.270.716
997.604
11.531.218
579.033

TOTAL DO ATIVO

55.789.066

53.745.941

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a Receber
Investimentos Temporários
Estoques
Tributos a Compensar
Outras contas

2009

2008

CIRCULANTE

13.596.304

12.474.426

Fornecedores
Encargos Sociais e Trabalhistas
Impostos e Contribuições
Arrendamento Mercantil
Outras Contas

11.218.126
1.562.402
749.271
12.341
54.165

10.328.903
1.293.501
761.017
0
91.005

NÃO CIRCULANTE

30.818.364

29.269.809

Provisão de Tributos
Arrendamento Mercantil

30.762.553
55.811

29.269.809
0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.374.398

12.001.707

Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas

603.003
1.404.317
9.367.078
0

548.328
1.404.317
9.948.473
100.588

TOTAL DO PASSIVO

55.789.066

53.745.941

DE MONS T RA ÇÃ O DE S OB RA S OU P E RDA S DO E X E RCÍCIO
F INDOS E M 31 DE DE Z E MB RO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em Reais)

2009

2008

Ato
Ato Não
Cooperativo Cooperativo
91.201.129
35.000.248
Ingressos / Receitas Brutas		
(8.810.972)
(3.298.142)
Deduções dos Ingressos/Receitas
			
82.390.157
31.702.106
Ingressos / Receitas Líquidas		
(63.214.991) (24.468.672)
Dispêndios/Custo Mercadoria Fornecidas/Vendidas			
19.175.166
7.233.434
Sobra / Lucro Bruto
(21.369.332)
(7.540.046)
Dispêndios / Despesas
(5.639.369)
(875.749)
Dispêndios/Despesas Administrativas			
(15.729.963)
(6.664.297)
Dispêndios/Despesas com Fornecimentos
265.546
(19.140)
Resultado Financeiro Líquido			
0
Outros Dispêndios / Despesas Operacionais			(5.041)
1.656.112
363.686
Outros Ingressos / Receitas Operacionais
(277.548)
37.934
Sobras / Lucro Antes do IRPJ e CSSL			
0
(7.532)
Imposto de Renda e Contribuição Social			
(277.548)
30.402
Sobras (Perdas) / Lucros Antes das Dist. Estatutárias			
277.548
0
Transferência Perdas Reserva Legal			
0
0
Transferência Estatutárias			
0
(30.402)
Transferência para o RATES			
0
0
Sobras / Lucro Líquido do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO EM 2009

Total

Ato
Ato Não
Cooperativo Cooperativo

126.201.377
(12.109.114)
114.092.263
(87.683.663)
26.408.600
(28.909.378)
(6.515.119)
(22.394.259)
246.407
(5.041)
2.019.797
(239.615)
(7.532)
(247.147)
277.548
0
(30.402)
0

93.282.460
(13.149.662)
80.132.798
(61.184.792)
18.948.006
(20.518.616)
(5.291.970)
(15.226.646)
55.083
0
1.715.151
199.625
(44.874)
154.751
0
(46.425)
(7.738)
100.588

19.490.473
(2.679.516)
16.810.957
(12.819.375)
3.991.583
(3.839.349)
(506.697)
(3.332.652)
(675)
0
334.509
486.067
(109.262)
376.805
0
0
(376.805)
0

Total
112.772.934
(15.829.178)
96.943.755
(74.004.167)
22.939.589
(24.357.965)
(5.798.667)
(18.559.298)
54.408
0
2.049.660
685.692
(154.136)
531.556
0
(46.425)
(384.543)
100.588

Ato
Cooperativo

Ato Não
Cooperativo

Total

(277.548)

30.402

(247.147)

A Lei 5.764/71 das Cooperativas estabelece o tratamento legal das sobras ou perdas dos Atos Cooperativos e lucros ou prejuízos sobre os Atos Não Cooperativos após o
encerramento do exercício, inclusive, a constituição de Fundos de Reservas para atender o desenvolvimento das suas atividades.
Portanto, neste ano, em conformidade com a Lei das Cooperativas, o resultado dos Atos Cooperativos, ou seja, as perdas, serão absorvidas pelo saldo da Reserva Legal
que temos em nosso Patrimônio Líquido, acumulada de exercícios anteriores, e o resultado positivo com os Atos Não Cooperativos será apropriado ao RATES - Reserva de
Assistência Técnica, Educacional e Social.
Ressaltamos que todas as contas demonstradas neste relatório tem a análise e a aprovação do Conselho Fiscal.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós, membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA, atendendo o que determina o Estatuto Social, declaramos haver examinado toda a
documentação que compõe o Balanço Geral, concluindo que:						
1. A escrituração fiscal e contábil está completa e correta, de acordo com as normas legais vigentes;					
2. Os livros de atas encontram-se atualizados, com o devido registro de reuniões realizadas e			
3. Nada há de anormal nas demonstrações realizadas pela COOPERCICA.					
Pelo exposto, recomendamos a aprovação do Balanço Geral, da Demonstração de Sobras ou Perdas e do Relatório da Administração, os quais encaminhamos para apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Jundiaí, fevereiro de 2010.
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PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Orivaldo do Carmo Fuentes
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Gilberto Maziero

Ricardo Lourençon
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Alho Natural e Reidratado
Coopermais:
mais sabor nos seus pratos!

Vale a pena experimentar o
Alho Natural e Reidratado Coopermais, que realçam o sabor
de seus pratos. Esses produtos
podem ser encontrados em duas
versões: ao natural (pacote de
200g) e também reidratado sem
sal (potes de 200g e 500g).
O Alho Natural e Reidratado
Coopermais são produzidos pela
Temperalho, que fica em Iacanga, interior paulista, e atua nesse
mercado desde 1982, inclusive
exporta para diversos países.
Alho
Além de aromatizar os pratos
e ser considerado um dos temperos mais consumidos pela humanidade, o alho possui proprieda-
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des medicinais comprovadas. O
seu efeito bactericida pode contribuir na prevenção do câncer
gástrico. Esta evidência foi comprovada num estudo epidemiológico realizado na China, onde se
observou que o risco de câncer
gástrico é 13 vezes menor em indivíduos que consomem 20g/dia
de alho em relação àqueles que
consomem menos que 1g/dia.
O que mais se destaca na
composição nutricional do alho
são os altos teores de zinco e
selênio, ambos metais antioxidantes. No organismo humano,
estes nutrientes estão envolvidos
tanto direta como indiretamente no funcionamento do sistema

imunológico.
Estudos revelam outros benefícios, para quem consome 8g/
dia de alho: aumenta a longevidade, reduz riscos de infarto, reduz a glicose sanguínea, reduz o
colesterol ruim (LDL), aumenta o
colesterol bom (HDL), combate
bactérias e vírus, enfim melhora
a qualidade de vida.
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ISOPOR é plástico
e 100% RECICLÁVEL!
Muita gente desconhece:
o isopor é plástico, 100% reciclável e não deve ser descartado com o lixo comum.
O isopor pode levar até 500
anos para se decompor. A
atitude correta é destinar
todo esse material para a reciclagem. Quem tiver acesso
aos coletores, deve descartá-lo no coletor exclusivo de
plásticos.
Por ser um material extremamente leve e prático,
a indústria de embalagens
utiliza o isopor para as mais diversas finalidades, como para embalar comida e também na indústria
automobilística.
PROJETO REPENSAR
A Renault do Brasil desde o
ano passado participa do projeto
Repensar, desenvolvido na sua
unidade de São José dos Pinhais
(PR) e que envolve a cadeia produtiva do plástico, desde a coleta
até a sua reciclagem. As peças

veiculares chegam à Renault embaladas em isopor. Todo mês, a
montadora gera cerca de quatro
toneladas desse material, que demandavam transporte em 13 caminhões. Em parceria com a Plastivida, foi fornecida à montadora uma
máquina de degasagem (processo
térmico que retira o ar do isopor e
o compacta). Resultado: esse material tornou-se matéria-prima para
fabricação de réguas, esquadros,

brinquedos, rodapés e perfis
para obra civil, molduras para
quadros e solados plásticos
para calçados, entre outros
produtos.
Para a montadora, a reciclagem garantiu, além de
economia no transporte, a redução no consumo de matéria-prima virgem, minimizando o impacto ambiental pelo
descarte de resíduos em aterros, economizando energia
elétrica e contribuindo para a
geração de empregos.
O projeto Repensar foi lançado
em 2006, pela Plastivida - Instituto Socioambiental dos Plásticos,
com o objetivo de divulgar a reciclabilidade do isopor. Participam
deste projeto empresas em todo
o país. Atualmente são coletados
e reciclados mensalmente cerca
de 11.000 a 11.500 Kg de isopor,
segundo a Associação Brasileira
da Indústria Química - Comissão
Setorial de EPS.

VOCÊ SABIA QUE...

... o isopor é um produto sintético proveniente do petróleo e totalmente reciclável. É possível
a sua reutilização como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, inclusive transformando-se novamente em isopor.
... sua leveza e praticidade fizeram seu uso ser difundido em vários tipos de embalagem.
Apesar de muito útil, ele também oferece riscos ao meio ambiente, pois é um material que demora até 500 anos para se decompor.
... no Brasil, representa um problema ambiental, principalmente aos rios e mares. Os peixes
o confundem com alimento e acabam ingerindo-o, prejudicando sua alimentação. É comum
peixes de todos os tamanhos, inclusive baleias, terem em seu estômago isopor. Para reverter
essa questão, é preciso divulgar que o isopor é 100% reciclável.
... em Jundiaí, o Armazém da Natureza recolhe cerca de uma tonelada de isopor por mês.
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N U T R IÇ Ã O

Fim das férias e das festas.

Vamos começar uma dieta?
Depois de fazer mil promessas
na passagem do ano, chegou a
hora de colocar em prática uma delas: a de começar uma dieta. Para
que a sua dieta seja bem sucedida,
acompanhe abaixo alguns erros
muito cometidos pelas pessoas.
Adotar dietas radicais
Não adianta ficar uma semana
só tomando sopa, consumindo menos de 1000 calorias por dia. Isso
só vai fazer o seu metabolismo desacelerar e ficar lento, muito lento.
Resultado: quando a dieta acabar,
a recuperação do peso será mais
rápida, com o risco de ganhar até
mais quilos do que perdeu.
Pular o café-da-manhã
Acha que estará cortando calorias ao pular o café-da-manhã? Engano seu, porque a tendência é desequilibrar o resto do dia e ingerir
mais no almoço. Estudos mostram
que quem faz um café-da-manhã
saudável, com ingestão de fibras
e proteínas, tem mais chances de
manter um peso saudável.
Não contar as calorias
beliscadas
Você até anda com a máquina
de calcular no bolso somando as
calorias das refeições. Mas aí chega na hora das beliscadas e você
não soma a mínima fatia de bolo
ingerida, os restos dos pratos das
crianças que acabam na sua barriga, o biscoitinho que o amigo do
lado ofereceu e você aceita... e por
aí vai. Se você está contando seriamente as calorias, some essas
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provinhas ao cálculo final.
Não COMER VÁRIAS VEZES
AO DIA
Consumir pequenas porções
ao longo do dia ajuda a controlar
a fome e a perder peso, além de
manter seu metabolismo trabalhando.
Só comer alimentos com
baixo teor de gordura
Os alimentos com baixo teor
de gordura são uma mão na roda,
mas não significam que tenham
zero caloria. Se você encher o seu
prato com um bolo diet, estará consumindo mais calorias do que se
comer uma pequena fatia de bolo
comum.
Beber engorda
Cerveja, uísque e caipirinha são
muito calóricos. Sucos de frutas e
alguns refrigerantes também engordam.
Beber pouca água
Beba muita água. Se beber
pouca, o metabolismo desidrata e
funciona mais lentamente. Estudos
mostram que adultos que bebem
mais de oito copos de água por dia
queimam mais calorias.
Evitar laticínios
Queijo, leite e sorvete são tabus
em muitas dietas, mas não comer
laticínios todos os dias pode ser
contraprodutivo. Estudos mostram
que o corpo queima mais calorias

quando tem cálcio suficiente e
produz mais gordura quando tem
déficit de cálcio.
Comer fast-food
Um estudo feito durante muitos
anos mostrou que pessoas que comem fast-food mais de duas vezes
na semana ganharam 4,5 quilos a
mais do que aquelas que só comeram uma vez na semana.
Pesar todos os dias
Quer ficar frustrado? Então,
suba na balança todos os dias.
Além de mostrar uma perda de
peso pequena, é inútil medir o resultado a tão curto prazo.
criar metas irreais
Dizer que vai perder cinco quilos em uma semana é uma meta
irreal, que pode virar fonte de frustração.
Não se exercitar
Olha que delícia: se você se
exercitar, poderá comer um pouco
mais, acrescentar outros itens à
sua dieta e ainda assim continuar
perdendo peso.
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FEIRIN H A

Fevereiro

MARCADOR

ACOMPANHE AS TABELAS COM OS PRINCIPAIS LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS.

Frutas

Abacate
Abacaxi Havaí
Laranja Pêra
Tangerina Murcote

Abóbora moranga
Abóbora seca
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Alho a granel
Batata
Berinjela
Cheiro-verde
Chuchu
Couve-manteiga
Jiló
Pimentão amarelo
Pimentão vermelho

Quiabo
Vagem

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Abóbora japonesa
Milho-verde
Pepino verde
Pepino caipira

Ameixa nacional
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Coco seco
Limão
Maçã nacional
Maracujá azedo
Melão
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Frutas

Acelga
Ameixa importada
Repolho
Uva Brasil
Agrião
Goiaba
Tomate
Uva Itália
Almeirão
Kiwi
Pimentão verde
Uva Rubi
Batata doce
Mamão formosa
Rabanete
Beterraba
Mamão papaia
Rúcula
Brócolis
Manga Palmer
Salsinha
Cebola
Manga Tommy
Salsão
Cenoura
Maracujá
Ervilha
Pêra importada
Escarola
Melancia
Espinafre
Nectarina nacional
Gengibre
Pêssego nacional
Mandioca
Uva Benitaka
Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Procure sempre comprar alimentos da época, pois a abundância na oferta garantirá um preço bem acessível e alimentos mais
saborosos. Observe, 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.
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