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CONFIRA AS TABELAS DOS HORTIFRUTIS PARA MARÇO

Abóbora moranga
Abóbora seca
Alho a granel
Berinjela
Cebola
Cenoura
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
Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Limão
Mamão formosa
Melão
Nectarina importada
Pêra importada
Pêssego importado

Publicação mensal da Cooperativa
de Consumo Coopercica
Presidente:
Orlando Bueno Marciano
Diretora Comercial:
Beatriz de Melo Palacine Carvalho
Diretor Adm. Financeiro:
José Apparecido Longo
Projeto Gráﬁco:
Legatto Propaganda
(O11) 4587-0664
Tiragem:
10.000 exemplares
Jornalista Responsável:

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

Frutas

Pepino verde
Pimentão amarelo
Repolho
Rúcula
Tomate
Vagem

Matérias para a revista:

Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Goiaba
Mamão papaia
Maracujá

monica.julia@terra.com.br
Sugestões e Publicidade:
bia@legatto.com.br
Atendimento ao Associado:

Gengibre
Mandioca
Pimentão vermelho
Rabanete
Salsão
Salsinha
Quiabo

Abacaxi Havaí
Ameixa nacional
Coco seco
Kiwi
Maçã nacional
Manga Palmer
Manga Tommy
Melancia
Mexerica cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Pêssego nacional
Tangerina Murcote
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COMEÇOU A ENTREGA
DA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA

A

Receita Federal já está recebendo a
declaração do Imposto de Renda 2009
(ano base 2008). Os contribuintes
podem entregá-la até o dia 30 de
abril. Por exemplo, quem recebeu rendimentos
tributáveis
superiores
a
R$16.473,72
ou
rendimentos não tributáveis e isentos, acima de
R$40.000,00, precisa acertar as contas com o
“Leão”.
Este ano, o contribuinte poderá optar por duas
formas de elaborar sua declaração: pelo computador,
via PGD (Programa Gerador da Declaração), disponível
no site da Receita Federal, ou por formulário. As
declarações feitas pelo computador podem ser
entregues pela internet, através do programa de
transmissão da própria Receita ou em disquete, nas
agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica
Federal em todo o país.
Caso você tenha que acertar suas contas com
a Receita, saiba que o pagamento do imposto
devido pode ser efetuado através de cota
única ou parcelado em até oito vezes, desde
que o valor de cada parcela não seja inferior
a R$50. No caso do imposto não ultrapassar
R$100, o pagamento deverá ser feito em cota
única.

Eliana Bárbara
eventos@coopercica.com.br

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

Frutas

Hortaliças e outros

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Batata
Beterraba
Chuchu
Jiló
Milho-verde
Pepino caipira

Uva
Uva
Uva
Uva

Benitaka
Brasil
Itália
Rubi

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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EXPEDIENTE

Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM ÓTIMO

Acompanhe as tabelas com os
principais legumes, verduras e
frutas, válidas para o mês de março.
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

ÍNDICE

Você tem bico de papagaio?

Promoções
Coopercica & Freeze Refresco vão sortear TVs 29”.

Balanço
Acompanhe a prestação de contas da Coopercica.

Turismo

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

“Sampa” oferece muita diversão.

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

Alimentos que ajudam a perder peso.

Horário das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h

Nutrição
Feirinha
Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para março.

Culinária
Peixe, legumes, carne e pão integral.
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VOCÊ TEM OSTEOFITOSE?
E BICO DE PAPAGAIO?

C

A

o n h e c i d a
popularmente por
bico de papagaio,
a osteofitose é uma
formação óssea anormal muito
frequente, produzida próxima
às articulações das vértebras,
para absorver melhor a
sobrecarga da articulação.
Toda
vez
que
uma
articulação sofre sobrecarga
por excesso de peso ou por má
postura, a superfície articular
aumenta para diminuir a
pressão exercida por um outro
membro, como por exemplo,
o joelho.
A doença pode causar
fortes dores na região afetada,
reduzir
os
movimentos
das
articulações,
gerar
desequilíbrio na distribuição
do peso e sobrecarga na
coluna, deixando articulações,
tendões e ligamentos sob
tensão excessiva. A osteofitose
atinge geralmente pessoas com
mais de 50 anos.

podem ser visíveis ou palpáveis. O bico de
papagaio provoca a artrose.
Causas
Sedentarismo, má postura, falta de cuidados
com a coluna e sobrepeso são as causas mais
comuns. No entanto, as pessoas que sofreram
fratura e ficaram com a articulação desalinhada
são sérias candidatas a desenvolverem essa
doença.
Cuidar da postura é fundamental. Dormir de
bruços, por exemplo, é errado e pode causar o
bico de papagaio.
Tratamento
Se tratada corretamente, a doença pode
regredir, ou seja, as dores podem diminuir
consideravelmente e o paciente sentir uma
melhora do seu estado físico.
O tratamento é voltado para uma
readaptação postural, a fim de que a pessoa
não sinta mais dor. Só não dá para recuperar a
cartilagem perdida.

Bico de papagaio
Essa articulação deformada,
em exames de raio-X,
se
assemelha
ao
formato de um bico;
por isso, o nome
bico de papagaio.
Ela é resultado da
ausência
completa
da
cartilagem,
que
funciona
como
amortecedor entre os
ossos. Com o tempo, isso
gera más formações que
COOPERCICA

CONHEÇA OS ALIMENTOS QUE
AJUDAM A PERDER PESO

Prevenção
Para prevenir o bico de papagaio, as pessoas
devem evitar ficar muito acima do seu peso
ideal; se exercitar três vezes por semana e
manter uma postura satisfatória. Consulte
o médico de sua confiança, para que esse
profissional possa avaliar o seu quadro clínico.
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1-Água gelada: beber oito copos de água gelada
por dia queima cerca de 200 calorias. Isso porque o
organismo gasta energia para elevar a temperatura
da água de 5ºC para 37ºC, que é a temperatura
corporal interna.

celerar o metabolismo é a palavra-chave
para ajudar no processo de emagrecimento.
Pelo menos é essa a conclusão de uma
pesquisa realizada pelos alunos do curso de Nutrição
do Centro Universitário São Camilo. A tese é a
seguinte: existem alguns alimentos que ajudam
a acelerar o metabolismo e, por isso,
favorecem a perda de peso.
Tomar água gelada ou
chá verde, comer alguns
tipos de pimenta, ingerir
gengibre e produtos que
contenham ômega 3 são
uma ajuda e tanto para
acelerar o organismo.
Esses
alimentos
são
chamados
de
termogênicos; quando
ingeridos,
aceleram
o metabolismo e a
temperatura
interna
corporal.
Por
isso,
queimam calorias e ajudam
a emagrecer. Mas, para terem
o efeito esperado, devem ser
ingeridos com regularidade e não se
pode deixar de lado a importância de uma
alimentação balanceada e a prática frequente de
exercícios físicos.
O metabolismo é o conjunto de transformações
que os nutrientes e outras substâncias químicas
sofrem no interior do nosso corpo, produzindo energia
suficiente para mantê-lo funcionando. É influenciado
por inúmeros fatores, tais como genética, idade,
peso, altura, sexo, temperatura ambiente, dieta e
prática de exercícios.
Confira os efeitos de alguns alimentos
termogênicos.

2-Pimenta vermelha: acelera o
metabolismo em 20%, porque
aumenta a circulação e a
temperatura do corpo, além
de melhorar a digestão.
Tem a propriedade de
retirar gorduras das
artérias.
3-Gengibre:
aumenta
o
funcionamento
do
metabolismo em 20%.
Pode ser usado cru,
refogado ou em forma
de chá. Outra opção é
bater no liquidificador com
laranja, maçã ou qualquer
outra fruta.
4-Ômega 3: aumenta o metabolismo
basal, ou seja, queima calorias. Funciona
como antiinflamatório, previne e trata doenças
cardiovasculares. Fontes: óleos de peixes (como
salmão e sardinha) e semente de linhaça.
5-Chá verde: reduz a absorção de açúcar
no sangue, inibindo a ação da amilase (enzima
responsável pela digestão de carboidratos). Diminui
a compulsão por carboidratos, acelera o trânsito
intestinal e aumenta o metabolismo, ajudando na
queima de gorduras.

Dicas para manter o metabolismo acelerado
- Fracionar as refeições entre 5 e 6 vezes ao dia.
- Comer devagar e mastigar bem os alimentos.
- Reduzir o consumo de alimentos gordurosos e ricos em açúcar e farinhas refinadas.
- Dar preferência aos alimentos ricos em fibras (grãos integrais, legumes, frutas e verduras), pois levam
mais tempo para serem digeridos e, por isso, aceleram o metabolismo.
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DICAS DE PROGRAMAS
IMPERDÍVEIS EM “SAMPA”
Apesar de seus 455 anos, completados
em 25 de janeiro passado, São Paulo é
uma cidade moderna, antenada, de
vanguarda, pólo de tendências, estilos
e costumes. Capital dos negócios,
da cultura, do entretenimento e da
gastronomia na América Latina, a
cidade além de ter mais de 10 milhões
de habitantes, se orgulha pela sua
diversidade. E não é para menos:
mais de 70 diferentes nacionalidades
e descendências circulam por essa
metrópole.
Por toda essa grandiosidade e
diversidade, “Sampa” - como Caetano
Veloso a batizou - oferece incontáveis
passeios. Mas alguns deles são realmente
imperdíveis. Confira.

A Coopercica & Freezy Refresco vão sortear cinco TVs
Sharp 29” (uma por loja). Para participar, basta adquirir
cinco refrescos Freezy. Depois é só apresentar o cupom
fiscal para retirar um cupom de sorteio, que deverá ser
preenchido e depositado na urna desta promoção, instalada
nas lojas Coopercica.
A promoção termina no dia 29 de abril e o sorteio
será realizado no dia 30 de abril, às 10 horas. Consulte
regulamento nas lojas!

CONFIRA OS GANHADORES DA COMPRA PREMIADA DE FEVEREIRO
4- Visitar um dos grandes museus da cidade,
como o Masp. Inaugurado em 1947 por Assis
Chateaubriand, o Museu de Arte de São Paulo
(Masp) abriga um dos maiores acervos de arte
que inclui obras de Botticceli, Rembrandt, Renoir,
Monet, Van Gogh e muitos outros artistas. Um dos
destaques é o espaço dedicado à coleção completa
de esculturas de Edgar Degas, só vista em poucos
museus, como no Metropolitan, em Nova York. End:
Av. Paulista, 1.578 – próximo do Metrô Trianon.
Site: www.masp.art.br.

1- Comer o famoso pastel de bacalhau e o
sanduíche de mortadela no Mercado Municipal. Com
certeza, ali você realiza seus sonhos gastronômicos.
Frutas exóticas, peixes, queijos, vinhos e o que você
imaginar é comercializado no “Mercadão”. O prédio,
em estilo neoclássico e com belos vitrais, começou
a ser construído em 1928, e fica na região central.
End: R. da Cantareira, 306, próximo do Metrô São
Bento.
2- Fazer um roteiro de compras entre as ruas
25 de Março, os bairros do Brás e do Bom Retiro.
A 25 de Março é a melhor pedida para compras de
bijuterias, brinquedos, objetos de decoração e
outros acessórios para a casa. A Rua José Paulino
e suas travessas, no Bom Retiro, oferecem mais
de mil lojas de roupas e calçados. O acesso a esse
verdadeiro pólo da moda pode ser via Metrô.

5- Passear em uma mega livraria. Vale a pena
conferir na Avenida Paulista as Livrarias Cultura, do
Conjunto Nacional, e a Fnac. Além de livros, você
encontra muitas novidades em eletrônicos, como
TVs, computadores, celulares, aparelhos de som,
entre outros.
6- Curtir os bares da Vila Madalena. Na região
de Pinheiros, zona oeste, os bares mais famosos
estão concentrados na Vila Madalena. Lá funcionam
botecos clássicos, com azulejos na parede, e há
também os que reúnem jornalistas e aficionados por
futebol, como o São Cristóvão. Quem não dispensa
a música ao vivo tem várias opções, de samba a
shows de futuros astros da MPB. A região é reduto
de intelectuais, portanto, há sempre boas opções
para se comprar livros, como a Livraria Lima Barreto
e a Livraria da Vila.

3- Conferir os cantos gregorianos no Mosteiro
São Bento. Não é preciso ser religioso para apreciar
o local em que o Papa Bento XVI se hospedou durante
a visita ao Brasil. Sua construção é de 1634. Um dos
atrativos é a tradicional missa matinal de domingo
(sempre às 10 horas), acompanhada por um grande
órgão e pelos cantos gregorianos. Outra atração é
a lojinha, onde são vendidos pães, bolos, doces,
biscoitos e geléias feitas pelos próprios monges
e cujas receitas são seculares. End: Largo de São
Bento, s/no. – Centro -, próximo da Estação São
Bento do Metrô. Site: www.mosteiro.org.br.
COOPERCICA

COOPERCICA & FREEZY
REFRESCO VÃO SORTEAR TVs 29”

• Aparecida Galvani Favrin (loja 1)
• Maria Aparecida Bernardo (loja 2)
• Rosano Antônio Nascimento (loja 3)

• Sueli Ap. Teodoro Belarmino (loja 4)
• Paula Valério Alves (loja 5)

* Sorteio dos contemplados com vale-compras correspondente ao valor do cupom fiscal, realizado
no dia 01 de março. Consulte Regulamento nas Lojas Coopercica.

Mulheres: vocês merecem tudo de bom!
A mulher ilumina os dias mais sombrios.
Divide sua alma em duas,
para carregar tanta sensibilidade e força.
Ganha o mundo com sua coragem e
traz a paixão no olhar.
Luta pelos seus ideais e dá a vida pela sua família.
A mulher chora, ri e sonha.
Vence o cansaço e se arruma, se perfuma
e ama incondicionalmente...
Viva, intensa, cheia de encantos e mistérios.
Tantas mulheres, dentro de um só corpo.
Mulheres que deveriam ser lembradas,
amadas e admiradas todos os dias!
Homenagem da Coopercica às Mulheres!

* Continua na próxima edição.
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uscar produtos de Marca Própria pode
representar uma economia de até 20% em
relação às marcas líderes, bem como ser
uma ótima opção em termos de qualidade, segundo
estudo realizado pela Associação Brasileira de Marcas
Próprias (Abmapro). Além disso, conforme pesquisa
realizada pela empresa de consultoria Nielsen, em
2007 as vendas desses produtos aumentaram em
27,3%, enquanto as marcas tradicionais registraram
crescimento de apenas 8,4%.
A Coopercica, por acreditar nos produtos de
Marca Própria, colocou em prática esta idéia há
cerca de sete anos e hoje comercializa dezenas de
produtos, divididos em categorias como limpeza,
bebidas e alimentícios. A partir de agosto de
2008, eles ganharam uma embalagem moderna e
também foi ampliada a linha de produtos. Para o
dr. Alessandro André Marciano, Médico Veterinário
Especializado no Controle de Qualidade de Alimentos
de Origem Animal e Consultor de Qualidade e Marcas
Próprias da Coopercica, os produtos de Marca
Própria oferecem uma oportunidade de economia,
por não trazerem embutidos no preço final gastos
com publicidade ou marketing, e ainda terem o
aval de qualidade da Coopercica, uma renomada
cooperativa de consumo, que irá completar 40 anos
no mês de abril.
Conforme explicou, as mercadorias passam
por rigoroso processo de avaliação realizado
pelo Departamento de Segurança Alimentar da
Coopercica. “O resultado costuma ser muito
satisfatório, como aconteceu com o nosso
achocolatado. A Coopercica escolheu a formulação
do produto, solicitando uma maior quantidade de
cacau e foi prontamente atendida. Na prática,
o produto ganhou qualidade e sabor. Este é um
diferencial, já que a empresa que comercializa o
produto tem autonomia para interagir com o seu
fornecedor, visando, é claro, a qualidade final do
produto”, relatou o dr. Alessandro.
A Coopercica realiza uma minuciosa seleção dos
seus fornecedores, afinal esta cooperativa não quer
decepcionar seus associados. Uma das mais recentes
parcerias foi firmada com a Vinícola Brunholi, uma
das mais tradicionais vinícolas de Jundiaí, e que
está fabricando os vinhos que estampam a marca
Coopermais.
A cooperativa trabalha com dois tipos de
produtos de marca própria. Existem os produtos que
COOPERCICA

são produzidos por fornecedores terceirizados, que
após serem selecionados e aprovados pela Segurança
Alimentar da Coopercica, produzem as mercadorias
em suas empresas e as envasam com o rótulo da
Coopercica. E há também as mercadorias produzidas
nas unidades da Coopercica, por nossos próprios
funcionários, e algumas vezes até com o suporte de
técnicos de empresas especializadas, como ocorreu
no fim do ano passado com os panetones.

Segundo estudos da Nielsen, os produtos de Marca
Própria são uma tendência mundial. Na Europa, há
redes comercializando mais de 70% de itens. A Suíça
detém a maior participação em valor de Marcas
Próprias, seguida pelo Reino Unido e Alemanha.
O país com a maior penetração de Marcas
Próprias na América Latina é a Argentina, com 9,8%
de participação em valores. Alimentação e limpeza
são as categorias mais vendidas em praticamente
todos os países.
06
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Novo visual

embalagens, diferenciando-os através das cores
padrões dos coletores, para facilitar o trabalho
de quem realiza a reciclagem, tanto os associados
como os trabalhadores das cooperativas que atuam
nessa área.
E, para salientar esta e outras ações
socioambientais desenvolvidas pela Coopercica,
a empresa optou por estampar em toda sua linha
de produtos Coopermais um selo de Cooperação
Socioambiental .

Para facilitar ao associado a visualização
dos produtos de marca própria nas gôndolas, as
embalagens Coopermais ganharam um novo layout.
Foram analisadas várias embalagens de antigos

Lançamentos
As novidades do setor de bebidas são os vinhos tinto
(seco e suave), produzidos pela Vinícola Brunholi e
que receberam a Marca Própria da Coopercica. Logo
serão lançados os vinhos branco (seco e suave) e o
rosado, que também estão sendo desenvolvidos pela
mesma vinícola, considerada uma das melhores da
Região. Outros lançamentos no segmento de bebidas
são os refrigerantes de dois litros, nos sabores cola,
guaraná, limão e laranja.
No segmento de limpeza, o lava-roupas
Coopermais já pode ser encontrado nas gôndolas.
Outra novidade: o arroz Coopermais, agora também
encontrado nas prateleiras em pacotes de 1 quilo,
solicitação dos associados e que foi colocada em
prática por esta cooperativa.
No segmento de temperos, molhos e conservas,
acabaram de chegar 23 itens e a última novidade é
o Palmito Coopermais em 3 apresentações.
Para se ter idéia da extensa linha de produtos
de Marca Própria, só em temperos desidratados
e especiarias a Coopercica comercializa mais de
25 itens e dentro das diversas linhas de produtos
já possui 112 itens com a marca Coopermais.
“A aceitação está sendo muito boa. Por isso, a
tendência é aumentar o número de mercadorias de
Marca Própria”, concluiu o dr. Alessandro.

produtos da Cica e tentou-se mesclar saudosismo
e modernidade. A partir da padronização adotada,
todas as embalagens possuem uma identidade única,
ao mesmo tempo em que predomina um visual
moderno, no que diz respeito ao tipo das letras, às
cores e ilustrações utilizadas.
Com o intuito de reforçar sua vocação
socioambiental, a Coopercica implantou nas
embalagens Coopermais a rotulagem ambiental
que identifica o tipo de material utilizado nas
COOPERCICA
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Balanço Patrimonial

Relatório da Administração referente ao exercício de 2008
Conjuntura
No exercício de 2008, a Coopercica encerrou com um fornecimento bruto total aos nossos associados de R$ 112,773 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
2,54, o que é considerado muito favorável.

Quadro de Associados
O ano de 2008 foi encerrado com 126.945
sócios cadastrados, apresentando um acréscimo de 4.489 novos associados com relação a
dezembro de 2007.

Principais Investimentos
em 2008
O principal investimento em 2008 foi a
inauguração da nossa quinta unidade, na cidade de Campo Limpo Paulista-SP., uma loja
de 1.026 metros quadrados de área de venda,
contemplando mix de produtos de aproximadamente 10.500 itens. O layout da nova loja
foi minuciosamente discutido com arquitetos
e fabricantes dos equipamentos, visando sempre o máximo aproveitamento dos espaços,
proporcionando assim melhor conforto aos
nossos associados.
Esta loja como todas as outras foi montada com equipamentos de última geração, tecnologia de ponta, inclusive com leitores bióticos, o que dá maior agilidade na passagem dos
associados pelos caixas, quando da finalização
das suas compras.
Não desprezamos também o sistema de
segurança, com câmeras de alta resolução fixadas em quase todos os setores, principalmente na entrada da loja, com monitoramento durante todo o horário de funcionamento.
Vale lembrar que o sistema de segurança foi
instalado em todas as lojas.

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.
Em 2008, houve continuidade no aprimoramento dos funcionários focando o lado
comportamental, através de palestras com
vários temas, como atendimento, auto-estima, mudanças e outros.
Cursos e palestras de aperfeiçoamento,
específicas para áreas de atuação, bem como reciclagem dos assuntos.
Reuniões semanais com os níveis de liderança focando a área de segurança alimentar com proposta de integração entre os setores de todas as lojas.
Em 2008, o Setor de Segurança do Trabalho desenvolveu treinamentos de reciclagem para a equipe de Brigada de Incêndio
COOPERCICA

e treinamentos para as novas Gestões das
CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes).
No mês de Outubro, foi realizada simultaneamente em todas as lojas a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho), onde foram ministradas palestras
com o objetivo de conscientizarem a todos
da importância de prevenirem a ocorrência
de acidentes do trabalho, além da participação dos funcionários nas atividades diárias
realizadas nas dependências da empresa,
como por exemplo, Álbum de Figurinhas,
Pergunta do Dia, Estourando a boca do balão, Criptograma e Espaço Cultural da Segurança do Trabalho.
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, além da contribuição para
Campanha de Arrecadação para as vítimas
de enchentes de Santa Catarina. O trabalho
de conscientização sobre a preservação da
Natureza foi realizado na Serra do Japi (Programa de reflorestamento), onde aproximadamente 140 alunos do ensino básico das escolas EMEB Antônio Loureiro e EMEB Profª.
Cecília Rolemberg P. Guelli, tiveram a oportunidade de plantar mudas nativas na área
do Bosque, além de assistir à apresentação
do Canil da Guarda Municipal. 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 todo
o ano com temas variados.
A Escolinha de Futebol Coopercica manteve as atividades esportivas com os filhos
de Associados, disputando diversos campeonatos.
A Coopercica encerrou o calendário de
eventos com a chegada do Papai Noel de
carruagem nas cinco Lojas.

Objetivos para 2009
Os objetivos para 2009 estarão focados na
manutenção das lojas, com ações preventivas
e corretivas quanto à conservação dos equipamentos, mantendo sempre a boa funcionabilidade dos mesmos, principalmente equipamentos e instalações pertinentes aos setores de
produtos perecíveis.
Em 2009, a Coopercica estará completando 40 anos, e com certeza, todos os nossos associados se orgulham muito deste feito e, em
reciprocidade à fidelidade dos associados que
participaram da história da Coopercica ao longo de todos estes anos, estaremos nos empenhando ao máximo, seja nas negociações com
fornecedores, na política de preços baixos,
campanhas promocionais, projetos sociais,
etc., de forma a atender cada vez melhor nossos associados.
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Neste ano também estaremos dando maior
ênfase no aspecto qualidade dos produtos,
principalmente na linha de perecíveis, onde
nosso departamento de segurança alimentar se
manterá vigilante, garantindo a qualidade dos
produtos que comercializamos.

Edital de Convocação
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA
CNPJ 50.974.732/0001-50
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA 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 127.667 associados para a Assembléia Geral Ordinária, que
se realizará em sua sede, à Rua João Ferrara, 233 – Jardim Cica, Jundiaí/SP, no próximo
dia 21 de março de 2009, 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 Assembléia 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 Assembléia será realizada,
então, no mesmo dia, em terceira e última
convocação, às 10:00 horas, com a presença
mínima de 10 (dez) associados, para tratar da
seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1. Prestação de Contas, acompanhada do
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
Relatório da Gestão, Balanço e Demonstrativo
das Sobras apuradas no exercício de 2008;
2. Destinação das Sobras do exercício de
2008;
3. Aprovação do Orçamento para o exercício
de 2009;
4. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2009;
5. Outros assuntos de interesse social.
Jundiaí, 28 de fevereiro de 2.009.

ORLANDO BUENO MARCIANO
Diretor Presidente

Agradecimentos
A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para que tivéssemos mais
um exercício de sucesso, em especial aos nossos colaboradores, fornecedores e associados.
A Diretoria
Jundiaí, março de 2008.

PASSIVO

ATIVO
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a Receber
Estoques
Outras contas
Total do Ativo Circulante

2008

2007

1.700.737
7.942.500
8.406.099
2.318.033
20.367.369

2.431.083
8.240.362
6.493.158
3.174.914
20.339.517

NÃO CIRCULANTE
REALIZ. A LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais
20.270.716
Outros Valores a Receber
997.604
Total do Realizável a Longo Prazo 21.268.320

20.270.716
0
20.270.716

Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante

11.531.218
579.033
33.378.572

9.297.755
616.927
30.185.399

TOTAL DO ATIVO

53.745.941

50.524.916

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Encargos Sociais e Trabalhistas
Impostos e Contribuições
Outras Contas
Total do Passico Circulante

2008

2007

10.328.903
1.293.501
761.017
91.005
12.474.426

8.968.119
1.075.345
936.972
57.175
11.037.611

NÃO CIRCULANTE
Provisão de Tributos
Total do Passivo Não Circulante

29.269.809
29.269.809

27.915.860
27.915.860

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
548.328
Reservas de Capital
1.404.317
Reservas de Sobras
9.948.473
Sobras à Disposição da Assembléia
100.588
Total do Patrimônio Líquido
12.001.707

514.219
1.404.317
9.622.331
30.578
11.571.444

TOTAL DO PASSIVO

50.524.916

53.745.941

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO
2007

2008
Atos Cooperativos

93.282.460
Ingressos com Forn./Vendas a Cooperados/Não Cooperados
13.149.662
( - ) Imp. S/Forn/Vendas, Forn./Vendas Anulado/Canc.s/ Ing./
Vendas 			
80.132.798
= Ingressos/Vendas Líquido(a)s		
61.184.792
( - ) Dispêndios/Custo com Mercadoria Fornecida/Vendida
18.948.006
= Sobras/Lucro Bruta(o)s
55.083
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras
20.518.616
( - ) Dispêndios/Despesas Operacionais		
(1.515.526)
= Sobras/Lucro Operacionais
1.703.229
(+/-) Outros Ingressos/Receitas/Dispêndios/Despesas
Operacionais
187.703
= Sobras/Lucro Líquida(o)s				
11.922
(+/-) Receitas/Despesas não Operacionais
		
199.625
= Sobras/Lucro Líquida(o)s antes da CSLL e do IRPJ		
44.874
( - ) Provisão p/ CSLL e IRPJ		
154.751
= Sobras/Perdas/Lucro/Prejuizo Líquida(o)s do Período Base
54.163
( - ) Distribuições Legais e Estatutárias
		
100.588
= Sobras a Disposição da Assembléia				
0
Destinação Lucro/Prej. Líq. Atos Não Coop. à Reserva Legal
e/ou R.A.T.E.S				

Atos Não Coop.

Atos Cooperativos

Atos Não Coop.

19.490.473
2.679.516

96.503.267
16.837.145

11.800.675
2.011.314

16.810.957
12.819.375
3.991.583
(675)
3.839.349
151.558
332.626

79.666.121
60.835.660
18.830.462
290.670
20.613.806
(1.492.674)
1.484.465

9.789.361
7.532.610
2.256.751
0
2.173.049
83.703
51.131

484.184
1.883
486.067
109.262
376.805
0
0
376.805

(8.209)
95.553
87.344
40.302
47.043
16.465
30.578
0

134.834
0
134.834
32.360
102.474
0
0
102.474

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 e Perdas e do Relatório da Administração,
os quais encaminhamos para apreciação e aprovação da Assembléia Geral Ordinária.		
Jorge Vicente Neto		
Marcos Antonio Izzo		
Orivaldo do Carmo Fuentes		
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