Coopercica mantém campanha

de preços mais baixos para associados
Valores meramente ilustrativos

Continua a promoção de preços mais baixos para os associados. Esta campanha, iniciada em junho de 2010, é mais
uma vantagem exclusiva para os associados. Toda semana,
no panfleto Coopercica, são inseridas ofertas exclusivas de
alguns produtos, com preços mais baixos, somente para os
associados. Confira e aproveite mais esta promoção.
Quem ainda não é associado, pode se dirigir a uma das
cinco lojas Coopercica e verificar como é fácil se associar a
esta cooperativa. Assim, você poderá aproveitar ainda mais as
vantagens que a Coopercica oferece.
Coopercica, muito mais que um supermercado!
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Lentilha, Grão-de-Bico, Soja ou Ervilha?

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 das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h
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SAÚ D E

M A R C A D OR

Higiene BUCAL preserva dentes

a VIDA TODa
Os cientistas até hoje não
têm evidências de que
o envelhecimento esteja
relacionado à perda dos
dentes.

Aliás, eles podem durar a vida
inteira, desde que sejam bem tratados com escovação e fio dental,
afirmam os dentistas.
Segundo esses profissionais,
as perdas dentárias nos idosos são
frequentes porque eles desistem
dos cuidados com a higiene bucal.
Pesquisa realizada com idosos
na faixa de 65 a 74 anos, no Estado de São Paulo, revelou que 64%
da população paulista é desdentada e só 10% possuem mais de 20
dentes, quando o percentual deveria ser de 50%, de acordo com os
padrões da Organização Mundial
da Saúde. Além disso, a maioria
dos entrevistados comentou que
sua última visita ao dentista tinha
sido há mais de três anos, o que é
lamentável. Porém, é possível reverter este quadro tomando alguns

cuidados. Confira.
- É preciso ir ao dentista pelo
menos uma vez por ano. O ideal é
a cada seis meses.
- Não se pode esquecer da escovação na região da gengiva, para
evitar irritações e sangramentos.
- Prefira uma escova macia, que
deve ser trocada a cada dois meses. A escova elétrica pode auxiliar
os idosos com restrições motoras.
- Usar fio dental é muito importante. Ele deve ser utilizado antes
da escovação, para a retirada dos
resíduos maiores. Muitos idosos
podem e devem usar as escovas
interdentais.
- Não deixe de realizar a limpeza da língua com um dispositivo
plástico ou metálico, encontrado
nas farmácias. Essa higienização
permite uma limpeza eficiente das
papilas gustativas. Isso ajuda a
sentir melhor o gosto dos alimentos. O número de papilas gustativas começa a diminuir dos 40 aos
50 anos nas mulheres e dos 50 aos
60 anos nos homens. Geralmente,

perde-se primeiro os sabores salgado e doce; os amargos e ácidos
permanecem mais tempo. Por isso,
muitos idosos queixam-se de boca
amarga.
- A secura bucal é um dos incômodos da Terceira Idade. Muitas
vezes, pode trazer desconfortos
como mau hálito, ardência e até
ulcerações. Entretanto, essa alteração na produção de saliva está
muito mais relacionada ao uso de
medicamentos para tratamento de
doenças crônicas do que com o
envelhecimento em si. Um médico
deve ser consultado para ver se há
outra opção de medicamento. Em
alguns casos, a secura da boca
pode ser suavizada com contínuos
goles de água.

Prótese tem que ser revisada a cada dois anos
As próteses dentárias têm que ser reavaliadas a cada dois anos. Com o passar do tempo ocorre a reabsorção do osso onde ficavam os dentes e a prótese pode não se encaixar.
As próteses totais e removíveis, por exemplo, são muito utilizadas pelo baixo custo de manutenção e
facilidade de manuseio e limpeza. Neste caso, deve-se usar sempre um bom fixador, de preferência os
que permitem ajuste perfeito à gengiva, para que não ocorram irritações nem a entrada de alimentos. As
próteses devem ser limpas após cada refeição.
Uma atitude muito comum entre os idosos, mas extremamente prejudicial para a sua saúde, é a suspensão do uso da prótese quando ela começa a machucar. Preferem adaptar a dieta, ou seja, comer alimentos
mais pastosos, o que não é saudável para os dentes nem para a musculatura do rosto e muito menos para
o sistema digestivo funcionar adequadamente. Quanto mais dentes naturais tiver, mais alimentos saudáveis vai poder ingerir e a sua saúde ficará melhor.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a população mundial com idade acima dos 65 poderá
dobrar até 2020. O Brasil terá, em 25 anos, a sexta população de idosos do mundo. Por isso, o papel do
dentista vai além de garantir dentes em perfeito estado para a mastigação. É preciso que as restaurações
protéticas cumpram uma função principal: possibilitar uma mastigação eficiente, com gengivas saudáveis
e dentes em bom aspecto.
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P R OM O Ç ÕE S

DATAS

Curiosidades do mundo

Coopercica & Baby Roger

vão sortear TV de LCD

O Dia do Esportista é
comemorado em 19 de
fevereiro.
Praticar esportes é um hábito
saudável, que faz bem para o corpo
e para mente, por isso vem ganhando cada vez mais adeptos. Acompanhe, a seguir, curiosidades do mundo dos esportes.

de ferro. Antes, as cestas eram fechadas porque o ponto só valia se
a bola ficasse presa lá dentro. Para
tirar a bola que ficava presa, precisava apelar para uma escada ou um
bastão. A cesta adotada atualmente
só começou a ser utilizada a partir
de 1898.

norte da África, e o berimbau, símbolo da luta, que só surgiu no início do
século 20.
Historiadores afirmam que a capoeira nasceu do ritual n´golo, em
que dois rapazes disputavam uma
moça que tinha atingido a idade de
se casar. No Brasil, os escravos adotaram a capoeira para se defender.

A Coopercica & Baby Roger estão
realizando a promoção “Tv Baby”,
que irá sortear um televisor LCD 32
polegadas H-Buster, dentre todos os
cupons de compras efetuadas em
qualquer uma das cinco lojas Coopercica. Para participar, a cada R$
10,00 em compras de produtos Baby
Roger, o associado deve apresentar

Foto meramente ilustrativa

dos esportes

Ganhadores da promoção

“achei tudo brinquedos”

alpinismo
Jacques Balmat e o dr. Piccard
chegaram ao pico do monte Branco,
nos Alpes, em 08 de agosto de 1786.
É por isso que o nome desse esporte
passou a ser chamado de Alpinismo.
Dois alpinistas - Edmund Hillary e
Tenzing Norgay - conseguiram a proeza de escalar a montanha mais alta
do mundo, o Everest, em 29 de maio
de 1953.
Enfrentaram uma temperatura de
27 graus negativos!

o cupom fiscal de compra durante o
prazo de validade da promoção (até
14 de março), retirar um cupom de
sorteio, que deverá ser preenchido e
depositado na urna desta promoção,
instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 15 de
março, às 10 horas, na loja 3 (V. Rio
Branco). Participe!!!!!

FUTEBOL
O primeiro gol de bicicleta foi marcado por Leônidas da Silva, jogador
do Bonsucesso, em 1931, durante
uma partida contra o Esporte Clube
Carioca. Foi um belíssimo gol. Já a
maior goleada registrada em jogos
oficiais brasileiros foi a do Botafogo
que ganhou de 24 x 0 do time da
Mangueira, em 30 de maio de 1909.

Natação
As antigas civilizações já nadavam, segundo os historiadores. Oficialmente, a primeira prova aconteceu em Londres, em 1844.
Até os índios participaram do
evento, mostrando um jeito novo de
nadar: o crawl.
Antes de surgir esse estilo, predominava o nado de peito.

Loja 1 • Maria Ivanilda D. Aguiar
Loja 1 • Adriana Saltorato Aleixo
Loja 2 • Adilson Augusto
Loja 2 • Fábia Fernanda de Souza
Loja 3 • Márcia Martins Borges

Loja 3 • Mara Lilian de A. Sprenger
Loja 4 • Aureliano José Batista
Loja 4 • Augusto Anunciatto
Loja 5 • Elisangela de A. Jacintho
Loja 5 • Maria de Fátima R. Lima

* Sorteio de Smart Pop
Andador Bandeirante e
Patinetes Street Speeder,
realizado em 30 de janeiro
de 2011.

Ganhadores da compra premiada

do mês de janeiro
Loja 1 • Rosely Cardoso dos Santos
Loja 2 • Ademirso Ferreira dos Santos
Loja 3 • José Ubaldo Furlan
Loja 4 • Alzira Auxiliadora de O. Bicker
Loja 5 • Dirce Calimerio de Alencar

* Sorteio dos contemplados com vale-compras, realizado
em 01 de fevereiro de 2011.

T R Â N S I TO

Falar ao celular e dirigir:

Basquete
O Brasil foi o primeiro país da
América Latina a jogar basquete.
Foi em 1896, quando inventaram as
cestinhas com rede, presas em aros
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Capoeira
A capoeira nasceu no Brasil durante o século 17, entre os negros
que vieram da África. A palavra capoeira é de origem tupi e significa “mato
ralo”. Eram nesses matinhos que os
negros praticavam a luta.
Durante a capoeira não pode faltar a ladainha, uma espécie de canto,
trazida pelos negros muçulmanos do

golfe
O golfe nasceu no século 16,
inspirado em um jogo chamado paganica, praticado pelos romanos no
ano 400. O objetivo é acertar os 18
buracos espalhados pelo campo. O
vencedor é aquele que completar o
percurso em menos tacadas. Só podem participar, no máximo, quatro
jogadores por partida.

COOPERCICA

risco de acidente!
Muita gente não leva a sério,
mas está comprovado que o
risco de acidente por falar ao
celular dirigindo aumenta 30%.
Conversar ao celular causa
uma perda de concentração equivalente ao consumo de 3 copos de

COOPERCICA

cerveja.
Ao digitar uma mensagem de
texto, esse risco sobe para incríveis
2.300%. Discar um número em um
celular demora 5 segundos. Se a
pessoa está dirigindo a 100 km/h,
esse tempo equivale a percorrer
140 metros em alta velocidade, em

estado de desatenção.
O uso do celular ao volante foi
a quarta infração de trânsito mais
frequente em São Paulo em 2009,
responsável por 457 mil multas. O
número corresponde a 7% do total de multas aplicadas e é 22,5%
maior que o verificado em 2008.
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CARNAVAL

A história da maior festa

TURISMO

Com ou sem folia?

popular brasileira

Águas de Santa Bárbara tem as duas opções.

A primeira manifestação
carnavalesca aconteceu em
1641, no Rio de Janeiro, em
homenagem ao rei Dom João
IV.

Águas de Santa Bárbara, a 48
km de Avaré, é uma estância
hidromineral que oferece
atrações para quem gosta de
Carnaval de rua e também para
aqueles que são avessos às
folias de Momo.

Porém, o Carnaval moderno,
feito de desfiles e fantasias, surgiu
em Paris, no século 19 e inspirou
cidades como Nice (França), Nova
Orleans (EUA), Toronto (Canadá)
e o próprio Rio que, mais tarde,
criou e exportou o estilo de fazer
desfiles de escolas de samba para
outros países. Hoje o Carnaval carioca está no Guiness Book como
a maior festa de rua do mundo, enquanto Recife é citado por possuir
o maior bloco de Carnaval do mundo: o Galo da Madrugada. O Carnaval brasileiro é considerado um
dos melhores do mundo. Este ano
vai acontecer no início de março.
FANTASIAS
O uso de fantasias e máscaras
começou em 1870 durante os bailes
carnavalescos. As músicas variavam:
polca, sambas, marchinhas, frevos,
jongos e cateretês. Todos participavam cantando, pulando e fazendo
cordão.
DESFILES
As Escolas de Samba nasceram
nas camadas pobres da população
do Rio de Janeiro. Quase todos os
integrantes eram negros e se reuniam para cultivar a música e a dança e outros costumes herdados da
cultura africana.
A denominação Escola só surgiu
em 1928, com a criação da Deixa
Falar, no bairro do Estácio. Com a
oficialização dos desfiles, as agremiações passaram a receber subsídios da prefeitura, transformando-se,
a partir de 1952, em sociedades civis
com regulamento e sede.
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A cidade possui boa infraestrutura, como hotéis, pousadas, balneários e restaurantes.
A cidade fica muito animada no
Carnaval, com os seus blocos desfilando pelas ruas centrais da cidade. Toda noite é realizado um show
ao vivo. Já é tradição os moradores da região se deslocarem até
Águas de Santa Bárbara para se
divertir e apreciar os blocos. Tratase de um Carnaval bem familiar.
Para as crianças, é reservado um

espaço com brinquedos
infláveis, piscinas de bolinhas, palhaços, entre outras atrações.
Quem prefere descansar, a cidade oferece roteiros bem interessantes.
A Cachoeira de Capão
Rico atrai muitos turistas
por suas piscinas naturais, corredeiras e trilhas.
Já o Balneário Thermas
de Santa Bárbara possui
uma área de lazer com
dois toboáguas, piscina
térmica, ofurôs, sauna e ducha
escocesa. No Balneário Municipal
encontra-se a fonte de água bicarbonatada radioativa, na qual o
turista pode tomar banhos de imersão a 37 graus. Além disso, tem
uma piscina semiolímpica de água

mineral com dois toboáguas.
O artesanato dessa estância
chama a atenção dos visitantes.
Nas lojas espalhadas pela cidade
são comercializados produtos em
renda renascença, patchwork e tapeçarias.

VINHEDO

Shows gratuitos são os destaques

da Festa da Uva e do Vinho em Vinhedo
Esse modelo estendeu-se a todas as capitais brasileiras, exceto
Salvador e o conjunto Recife-Olinda.
Lá em Pernambuco, os foliões não
pagam nada para desfilar nas ruas,
ao som do frevo e do maracatu.
Essa manifestação pernambucana
atrai turistas do mundo todo.
BAHIA
O Carnaval de Salvador surgiu
na década de 70, graças à invenção do trio elétrico por Dodô e Osmar. O objetivo era atrair os foliões
para brincar o Carnaval nas ruas, e
se divertir com as músicas que eles

tocavam, em cima de um caminhão
sonorizado.
Salvador conta atualmente com
dezenas de trios elétricos.
Turistas estrangeiros, além dos
brasileiros, são atraídos pelas músicas contagiantes (axé) e pagam
para se divertir ao lado desses caminhões gigantes que carregam
uma parafernália de instrumentos
musicais, transportam artistas famosos, como Daniela Mercury, Ivete
Sangalo e Claúdia Leite, e divertem
multidões. A animação é garantida e
contagiante.

COOPERCICA

A 50ª Festa da Uva e a 2ª Festa
do Vinho em Vinhedo, que
acontecem no Parque Municipal
Jayme Ferragut, podem ser
visitadas até o dia 20 de
fevereiro.
A entrada é gratuita, inclusive
para assistir aos shows. Nos sábados e domingos, os portões abrem
às 10 horas, sendo que o show
principal acontece às 21 horas.
Além das uvas – Vinhedo faz

COOPERCICA

parte do Circuito das Frutas -, os
visitantes conhecerão os vinhos
artesanais produzidos por 12 famílias vinhedenses.
Shows
Acompanhe a programação:
- Dia 12 (sábado): Jorge Aragão
- Dia 13 (domingo): Inimigos da
HP
- Dia 18 (sexta): Edson
- Dia 19: Chitãozinho e Xororó
- Dia 20: Roupa Nova
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Jundiaí é exemplo

de cidade sustentável
Jundiaí tem sido notícia na
mídia como exemplo de
cidade sustentável.
No dia 16 de janeiro passado, a
Folha de S. Paulo publicou uma matéria destacando que Jundiaí é referência na campanha para tirar de circulação as sacolinhas plásticas, que
tanto poluem e prejudicam o meio
ambiente.Desde o início, há seis meses, a Coopercica vem colaborando
para o sucesso desta campanha, denominada “Vamos tirar o Planeta do
Sufoco”
O texto da Folha de S. Paulo destaca que “a parceria do varejo com
a Prefeitura fez 99% dos supermercados substituírem o plástico por sacolas retornáveis, sacos biodegradáveis e caixas de papelão.
A aceitação da campanha devese à mudança de hábitos dos clientes, que hoje levam sua própria sacola para as compras”.
Para Edivaldo Bronzeri, da diretoria executiva da Apas (Associação Paulista dos Supermercados),
a campanha jundiaiense superou as
expectativas e está servindo de modelo para outras cidades, como é o
caso de Monte Mor (cidade de 60 mil
habitantes, distante 36 km de Campinas), que a partir de 14 de fevereiro vai abolir as sacolinhas plásticas.
Países como Itália, França, Alemanha, China e África do Sul também baniram as sacolinhas plásticas.
SACOLAS COMPOSTÁVEIS
Uma das alternativas foi a troca
das sacolas plásticas pelas compostáveis, feitas de amido de milho. Elas
são biodegradáveis e num período
de 180 dias se transformam em adubo, água e gás carbônico.
A Extrusa Pack, empresa nacio-
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Testes realizados com as sacolinhas compostáveis
na Extrusa Pack
nal que atua no mercado de embalagens há 26 anos e possui unidade
fabril em Guarulhos (SP), está fornecendo essas sacolinhas “ecológicas”
para Belo Horizonte e também para
vários estabelecimentos comerciais
de Jundiaí, inclusive para a Coopercica.
A novidade anunciada pela Extrusa, através de sua gerente comercial, Gisele Barbim, é que em 1º
de março serão lançados os sacos
para lixo compostáveis, em diversos
tamanhos, a pedidos dos próprios
consumidores, que querem aposentar os poluentes sacos plásticos.
Sustentabilidade
Afinal, o que é desenvolvimento
sustentável? Para a WWF, a maior
rede independente de conservação

da natureza e que atua em mais de
100 países, é o desenvolvimento
que não esgota os recursos naturais
para o futuro.
Este novo conceito leva em conta
o meio ambiente e alerta que, muitas
vezes, o desenvolvimento é confundido com crescimento econômico,
que depende do consumo crescente
de energia e de recursos naturais.
“Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao
esgotamento dos recursos naturais,
dos quais a humanidade depende”,
opina a WWF.
Esta ONG sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a
redução do uso de matérias-primas
e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem.

COOPERCICA
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N U T R IÇÃ O

CIÊNC I A

COMO OCORREM

Cansou do feijão?

as enchentes

Troque por soja, lentilha ou ervilha.

Segundo especialistas
do Instituto Nacional de
Metereologia (Inmet), as
enchentes, como as da Serra
Fluminense, ocorrem da
combinação de muita chuva,
formação geológica instável e
a construção desordenada na
região.

Você está enjoado de comer
feijão?

No caso de Nova Friburgo, entre
as noites dos dias 10 e 11 de janeiro,
foram 279 mm de precipitação, enquanto a média para todo o mês de
janeiro na cidade era de 232 milímetros. Foi muita chuva.
A Serra Fluminense é uma região
de áreas que favorecem o deslizamento. As encostas acabam gerando a erosão, responsável pela formação de solos pouco espessos. A
água da chuva aumenta sua massa,
o que facilita a formação de queda
de barreiras.
O problema na Serra Fluminense
é a ocupação desordenada em uma
área com formação geológica que
precisa de atenção. Uma das saídas é uma ocupação mais criteriosa,
proibindo as construções nas áreas
de encosta. É preciso também manter a vegetação natural, que protege

contra as quedas de barreira, pois as
raízes das árvores seguram o solo. A
construção de casas acaba também
por alterar o corte do terreno, que
fica mais íngreme.
COMO EVITAR
Para se evitar novas tragédias,
é preciso criar regras para a construção de casas e prédios. Na Região Serrana do Rio de Janeiro não
existem leis nem normas para exigir
que as casas fincadas em terrenos
íngremes e instáveis sejam erguidas
com base em sondagens confiáveis
e com fundações que lhe proporcionem estabilidade.
A ausência de um sistema integrado de radares de alta precisão

aumenta a vulnerabilidade diante de
fenômenos como esse. O radar usado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), fincado na Serra Fluminense, estava quebrado.
Faltam investimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma
rede de 155 radares interligados –
todos com avançada tecnologia Doppler, que permite estimar a direção
e a velocidade dos ventos antevendo com precisão o local e a intensidade das precipitações. O Brasil tem
apenas 20 desses radares, um sétimo do que possuem os americanos.
Seria necessário contar com pelo
menos o dobro para que a cobertura
fosse considerada razoável.

Como funcionam os radares Doppler
O radar emite ondas eletromagnéticas na atmosfera. Ao atravessar as nuvens, parte dessas ondas é refletida
de volta à antena. A potência com que o sinal é recebido permite estimar em que direção e com qual velocidade
essas massas de ar se movem. Essa informação é importantíssima, principalmente em regiões como a Serrana,
onde os ventos mudam repentinamente.
Os dados coletados são processados por um computador, que ajuda a prever com grau de precisão entre
80% a 90% quando, onde e com que intensidade a chuva vai cair – com até 12 horas de antecedência.
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Soja, lentilha, ervilha e grão-debico são opções para variar o cardápio sem perder nutrientes como
proteínas, ferro, cálcio, magnésio,
zinco, vitaminas (principalmente do
complexo B), carboidratos e fibras.
Basta uma porção diária da sua favorita para substituir o feijão e manter uma refeição equilibrada.
Nos países onde não há feijão,
como na África Ocidental e na Índia,
ele é substituído por uma leguminosa chamada guandu.
Soja e lentilha são outras substituições comuns na Ásia. Alguns
países da América do Sul e o México preferem enriquecer a dieta com
grão-de-bico (também muito consumido na Espanha e em Portugal).

Lentilha
É um alimento de elevado valor
nutricional por ter grandes quantidades de fibras, vitaminas (especialmente do complexo B, como o ácido
fólico) e minerais (magnésio, fósforo
e potássio). É também uma fonte
considerável de ferro. Uma concha
pequena de lentilha tem 65 calorias.

Ervilha
Possui sais minerais - que asseSoja
É a única leguminosa a apresentar uma proteína completa, ou seja,
os 9 aminoácidos essenciais que devem ser ingeridos por uma pessoa.
Só as carnes e derivados são proteínas completas.
Por esse motivo, a soja é muito
utilizada na dieta vegetariana. O queijo de soja – tofu - é muito apreciado
pelos vegetarianos e também pelas
pessoas que não se alimentam de
leite e seus derivados. Uma concha
grande de soja tem 160 calorias.

COOPERCICA

guram o equílibrio interno do organismo-, além de vitaminas.
Quando consumida crua, a ervilha funciona como tônico para o pâncreas.
As ervilhas frescas devem ter
vagens cheias, firmes, de cor verde
clara; as secas, não devem ser muito
quebradas, nem apresentar excesso
de sujeiras.
Já as ervilhas em conserva, não
devem estar amolecidas e nem com
cheiro azedo. 100g de ervilha em
conserva fornecem 66 calorias.

Grão-de-bico
É uma excelente fonte de proteínas de origem vegetal.
Apresenta valores consideráveis
de ferro, fósforo e potássio.
Uma concha pequena de grãode-bico cozido tem 82 calorias.

Molho de soja é nutritivo
O molho de soja é produzido a partir da fermentação do missô ou do
koji, que são alimentos à base de soja. Portanto, o shoyu é um molho
nutritivo e não contém corante.
É rico em aminoácidos (essenciais para a saúde), cálcio, proteínas,
ferro e vitaminas B1 e B2. Porém, é calórico: uma colher de shoyu
(15g) tem cerca de 20 a 30 calorias. Por isso, você pode optar pela
versão light.
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FEIRIN H A

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

Abobrinha Itália
Abóbora moranga
Batata
Batata doce
Berinjela
Beterraba
Cebola nacional
Cenoura
Chuchu
Mandioca
Pimentão vermelho
Rúcula
Tomate

Frutas
Vagem

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Abobrinha brasileira
Abobrinha japonesa
Alho a granel
Jiló
Milho-verde
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão verde

Abacate
Abacaxi Pérola
Ameixa importada
Limão
Maçã nacional
Mamão formosa
Mamão papaia
Manga Palmer
Melancia
Melão
Pêra importada
Pêssego importado
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Coco seco
Goiaba
Kiwi
Laranja lima
Laranja Pêra
Maracujá
Pêssego nacional
Uva Benitaka
Uva Brasil

Uva Itália
Uva Niagara
Uva Rubi
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Frutas

Acelga
Ameixa nacional
Rabanete
Agrião
Cereja
Salsinha
Alface
Laranja Bahia
Almeirão
Laranja Kinkan
Brócolis
Lichia
Cheiro-verde
Manga Tommy
Couve-manteiga
Mexerica cravo
Ervilha
Mexerica Ponkan
Escarola
Morango
Espinafre
Nectarina nacional
Gengibre
Nêspera
Pimentão amarelo
Romã
Quiabo
Tangerina Murcote
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.

COOPERCICA
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