Acaba de ser lançada a nova
camisa que a Seleção Brasileira
vai disputar a Copa do Mundo na
África do Sul, em junho. A grande
novidade é que se trata de uma
camisa ecologicamente correta, feita
com plástico reciclado. Cada camisa
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8 garrafas PET = 1 camisa
da Seleção Brasileira
utiliza 8 garrafas PET para ser
confeccionada. O seu corte é a laser
e não usa linha, somente cola.
A CBF fez questão de manter a
tradicional cor amarela e o seu design
clássico, para não descaracterizar a
camisa consagrada mundialmente.
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Como evitar o
câncer de próstata.

As atrações do Centro Histórico de Santos.

Feirinha 14

Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para março.

Culinária

Receitas saudáveis com Azeite de Oliva Castelo.

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

MARCADOR

COMO EVITAR

O CÂNCER DE PRÓSTATA
O câncer de próstata é
o tumor mais comum em
homens com mais de 50 anos.
A sua origem é desconhecida,
porém, alguns fatores como
o genético, podem influenciar
no seu aparecimento. O mais
importante é a sua prevenção.

de câncer de próstata.
A próstata é uma glândula exclusivamente masculina, que se
localiza logo abaixo da bexiga e à
frente do reto, e produz parte do
sêmen, líquido espesso que contém os espermatozóides, liberado
durante o ato sexual.

Sintomas
O câncer da próstata em sua
fase inicial tem uma evolução silenciosa. Muitos pacientes não
apresentam nenhum sintoma ou,
quando apresentam, são semelhantes ao crescimento benigno da
próstata (dor ou queimação ao urinar, jato urinário fraco e freqüência
urinária aumentada durante o dia
ou à noite). Também podem apresentar sangue na urina.
A presença de um ou mais destes sintomas não significa que você
esteja com câncer. Por isso, é muito importante visitar seu médico
periodicamente. Esta é a melhor
forma para se chegar ao diagnóstico precoce do câncer da próstata.
Tratamento
A escolha deve ser individualizada e definida após discutir os
riscos e benefícios do tratamento
com o seu médico.

Todo homem a partir dos 45
anos deve realizar os exames de
toque retal e de dosagem do antígeno prostático específico (PSA),
principalmente aqueles com histórico familiar, independente dos sintomas.
Em caso de toque anormal ou
PSA elevado, o paciente deverá
ser submetido a uma ultra-sonografia pélvica ou ecografia transretal com biópsia prostática. Jonny
Alf, um dos precursores da bossa
nova, faleceu no dia 04 de março,
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Prevenção
Além dos exames periódicos, é importante:
• Fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física.
• Ter uma alimentação rica em fibras, frutas e vegetais.
• Reduzir a quantidade de gordura na alimentação,
• principalmente a de origem animal.
• Manter o peso na medida certa.
• Diminuir o consumo de álcool.
• Não fumar.
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COOPERCICA P L U S

“Desbloqueie seu cartão

e ganhe até 70 dias para pagar a 1ª compra”
A Coopercica iniciou no dia 01 de
março uma campanha promocional para
quem possui o cartão Coopercica Plus
novo ou sem uso. Desbloqueando o seu
cartão Coopercica Plus, você terá até 70
dias para pagar a primeira conta, sem
cobrança de juros. Esta promoção termina em 31 de maio.
O associado que quiser desbloquear o cartão para obter o benefício, poderá fazê-lo através do telefone
0800.7705566 (Central de Atendimento)
e ainda realizar a sua compra no ato do

desbloqueio. Não deixe de aproveitar
as vantagens que o cartão Coopercica
Plus oferece e boas compras!!!!
Vantagens do cartão
Acompanhe abaixo algumas vantagens do cartão de crédito.
1) A primeira vantagem é a conveniência. Carregar um cartão de crédito é
muito mais fácil do que carregar dinheiro e também mais
seguro. O cartão,
em caso de roubo
ou perda, você pode
bloquear. Já com o
dinheiro, não tem
jeito. É prejuízo
para o bolso.
2) O cartão
pode ser útil tam-

bém em uma situação de emergência.
A maioria dos hospitais, farmácias e até
oficinas mecânicas (se o seu carro quebrar) aceita o cartão de crédito.
3) O cartão oferece o poder de compra. Isso significa que você pode adquirir um bem que precisa, sem ter o dinheiro para isso.
4) Outro benefício é que você pode
parcelar suas compras, sem ter que pagar juros. É muito melhor do que ficar
distribuindo cheques pré-datados, que,
muitas vezes, vão parar na mão de terceiros.
5) Você consegue visualizar através
do seu extrato, de uma só vez, para
onde seu dinheiro está indo.
6) Você tem acesso a crédito imediato, sem precisar de garantias, de fiador, de preenchimento de notas promissórias e tantas outras burocracias para
quem necessita de crédito.

marca própria

Farinha de trigo Coopermais

é feita com grãos selecionados

A Farinha de Trigo Coopermais é feita a partir de uma cuidadosa seleção de
matéria-prima, formada por grãos nacionais e importados. O ensacamento,
peneiramento e o armazenamento da
farinha são realizados sem interferência
humana.
Qualidade
A Farinha de Trigo Coopermais é
produzida pelo Moinho Hortolândia, que
iniciou suas atividades em1996 e após
passar por três processos de ampliação, mantém a cultura de valorização à
qualidade total e contínuo investimento
na tecnologia e automação de processos.
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A S S E M B L E IA

Diretoria da Coopercica

é reeleita por unanimidade
No dia 20 de fevereiro foi
realizada a Assembleia
Geral Ordinária na loja 1 (R.
João Ferrara), que reelegeu
por unanimidade a atual
diretoria da Coopercica e
renovou 2/3 do Conselho
Fiscal.

A diretoria reeleita - para um mandato de quatro anos- é formada por
Orlando Bueno Marciano (Presidente), Beatriz de Melo Palacine Carvalho (Diretora Comercial) e José
Apparecido Longo (Diretor Administrativo Financeiro).
Conselho Fiscal
Além da Diretoria, os novos conselheiros fiscais foram eleitos por
aclamação. Portanto, passaram a
integrar o novo Conselho Fiscal da
Coopercica Ricardo Lourençon, Luiz
Carlos Muller e Antonio Ramos Maziero (efetivos); Mônica Júlia Piccolo
D’Araujo, Carlos de Moraes Pinto e
Gilmar Pereira Baia (suplentes). Os
conselheiros foram eleitos para um
mandato de um ano.
A Diretoria da Coopercica aproveitou a ocasião para agradecer o
trabalho realizado pelos conselheiros
Orivaldo do Carmo Fuentes, Gilberto
Maziero e Ricardo Gobbo Neto.

Curiosidades
- Na moagem do trigo para obtenção
de farinha é feita a remoção do germe
e do farelo, ou seja, cerca de 17% do
grão.
- O principal ingrediente na panificação é a farinha de trigo. Para a fabricação de pão e de outros produtos
fermentados, a farinha de trigo deve
possuir consistência dura.
- A farinha de trigo é muito usada
para fazer pães, vários tipos de macarrão, tortas, panquecas, bolos, entre
outros pratos, muito apreciados não só
pelos brasileiros como também em todo
o mundo.

COOPERCICA

Diretores reeleitos: Beatriz, Orlando e José Apparecido

COOPERCICA

Associados reelegeram a atual Diretoria
Os associados presentes à Assembleia também aprovaram o relatório da Gestão, Balanço e Demons-

trativos dos Resultados, apurados
no exercício de 2009, bem como o
orçamento para o 2010.
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PROMOÇÕ E S

P E R F IL

Conheça as preferências
do Associado Sérgio, DA LOJA 2

“Sua Mãe é uma JOia e Capa da
Revista Coopercica de Maio”
promoção será encerrada dia 03
de abril.
Para participar, nas compras
acima de R$ 50,00, cada associado terá direito a um cupom,
que deverá ser depositado nas
urnas instaladas nas lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia
04 de abril, às 10 horas, nas cinco lojas. Consulte regulamento
nas lojas e boa sorte!!!!!!!!!!!!!!!

Foto meramente ilustrativa

A Coopercica acaba de desenvolver mais uma sensacional promoção para homenagear
as Mães. Trata-se da campanha
“Sua Mãe é uma Joia e Capa da
Revista Coopercica de Maio”. Os
associados concorrerão a cinco
alianças de ouro (uma por loja).
Além disso, os contemplados
com as joias também participarão do sorteio para ser Capa da
Revista Coopercica de Maio. Esta

SORTE I O S

Contemplados com a promoção

Sérgio

Wagner

* Sorteio de TVs 29 polegadas, realizado no dia
01 de fevereiro.

Próxima
cife

Esposa:
Maria
Adami Silveira

Re-

Time: Corinthians
Filmes
favoritos:
Superman e Noviça Rebelde

fre-

Coopercica é mais que
um supermercado porque
“oferece um atendimento personalizado, de qualidade, aos seus associados. É um diferencial ter fun-

viagem:

Hobbie: dançar

José

Filha: Silmara Cíntia Silveira (também associada)
mais

consumo:

Prato favorito: Macarrão ao sugo com linguiça

Profissão: P.M. Reformado

O que mais gosta na
Coopercica: Setor
de
hortifruti e também a gentileza e a atenção dos funcionários.
”Deixo de fazer a feira, que é perto
da minha casa, para comprar na
Coopercica”.

Loja 1 • Pedro Domingos de Jesus
Loja 2 • Roselia dos Santos Silva
Loja 3 • Débora Aline B. Oliveira
Loja 4 • Denise Batista da Silva
Loja 5 • David Melo da Silva

Sonho de
viajar muito!

Associado: desde a
inauguração da loja 2, em
1991

Loja que
qüenta: 2

Coopercica & Freezy Refresco
Foto meramente ilustrativa

Nome:
Silveira

cionários bem treinados, educados
e prestativos”.
Sugestões: “Gostaria que
abrisse na loja 2 um restaurante
igual ao da loja 3. A costelinha de
porco de lá é uma delícia, além de
oferecer uma variedade de saladas
e misturas e desconto especial aos
associados”.

Ser
ecologicamente correto “é preservar
a natureza e assim evitar catástrofes como inundações,
terremotos e furacões. Eu
trago até a loja tudo o que
pode ser reciclado, inclusive o óleo
de cozinha. Acredito que reciclando
o lixo, estou fazendo a minha parte
para melhorar o planeta”.
Uma mensagem: “Realizando a reciclagem em suas lojas, a
Coopercica demonstra estar preocupada com um futuro sustentável
para todos”.

GANHADORES DA COMPRA PREMIADA
JANEIRO
Loja 1 • Sueli Ap. Mattioli de Lima
Loja 2 • Pedro Augusto Rufino
Loja 3 • Edison Roberto Spagiari
Loja 4 • Jorge Luiz Koshevnikoff
Loja 5 • Mirian Rodrigues Montoya
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* Sorteio dos contemplados com vale-compras,
correspondente ao valor do cupom fiscal, em
01 de fevereiro. Consulte regulamento nas lojas
Coopercica!

COOPERCICA

COOPERCICA

9

DATAS

Mulher, símbolo da Vida
e guerreira!
Mulher tem personalidade e orgulho em SER
Mãe, avó, esposa, filha, irmã, amiga e também
Muito amada.
Meiga, tímida, introspectiva...
Enfim, dentro de uma Mulher
Há muitas personalidades e muitos mistérios
Que intrigam e ao mesmo tempo apaixonam
Quem se atreve a desvendar a alma feminina.
Mulher consegue desempenhar mil papeis
Ao mesmo tempo e
Ser bem sucedida.
Como Mãe, semeia a esperança
Como profissional, busca a igualdade
Como esposa, a perseverança
Como irmã, espalha a solidariedade
E sempre cultiva o Amor.
Mulher, símbolo da Vida.
Imagem da beleza e perfeição
Que ela mesma prefere desconstruir
Pois, errar faz parte do processo de aprendizagem
E ela quer mais é aprender e lutar por seus ideais.
É guerreira. Vai à luta com delicadeza
Mas, se preciso for, sabe erguer a voz.
Sabe também comemorar as vitórias
E aceitar as derrotas.
Porque conquistas e derrotas

Fazem parte da sua vida de eterna lutadora
Que não desiste de conquistar seus sonhos.
Por todas essas conquistas
O Dia Internacional da Mulher
É para ser lembrado e comemorado Sempre!

*Homenagem da Coopercica ao
Dia Internacional das Mulheres.

ECOLOG I A

2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade.

Faça a sua parte!
2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade. Com esta declaração, a
Unesco quer chamar a atenção internacional para a importância de se
proteger a biodiversidade e garantir a
qualidade de vida à população mundial. Como? Mobilizando esforços
para iniciativas que viabilizem um futuro sustentável a todos.
Estima-se que existam no plane-
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ta entre 10 e 50 milhões de espécies
animais e vegetais, entretanto, apenas 1,5 milhão foram classificadas
e nomeadas. Reconhecido como o
país da megadiversidade, o Brasil
tem cerca de 20% das espécies conhecidas.
A poluição, o uso excessivo dos
recursos naturais, a expansão desenfreada da utilização do solo e a

explosão urbana e industrial, entre
outros fatores, provocam a extinção
de muitas espécies. Considerando
que aproximadamente 17 milhões de
hectares de floresta tropical são desmatados anualmente, corre-se o risco de, em 30 anos, desaparecerem
entre 5% a 10% das espécies que
vivem nesses ambientes. Então, faça
a sua parte!
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TURIS M O

N U T R IÇ Ã O

Café da manhã balanceado

Os atrativos do

CENTRO HISTÓRICO DE SANTOS

pode evitar doenças

Santos, além de abrigar um
dos maiores portos do país,
tem muita história para contar
através dos seus monumentos,
muitos deles localizados no
Centro Histórico, que vem sendo
revitalizado e abriga muitos
bares e restaurantes.

A primeira refeição é muito importante, afinal, depois de um sono
de quase 8 horas é preciso se alimentar bem. O café da manhã prepara o corpo para o aumento do
gasto metabólico e, por isso, deve
ter alimentos ricos em energia e nutrientes, como é o caso de proteínas
e gorduras.
Cada pessoa tem um costume
diferente no café da manhã. Alguns,
não comem nada, outros tomam só
um cafezinho, e ainda há pessoas
que fazem uma verdadeira refeição
pela manhã. O que muita gente não
imagina é o quanto esse hábito do
início do dia interfere na saúde.
Especialistas da Universidade
de Harvard afirmam que um café
da manhã balanceado reduz os riscos de infarto, diabetes do tipo 2 e
parada cardíaca. Considerada uma
das práticas alimentares mais importantes do dia, esta refeição deve
ser realizada diariamente de forma
nutritiva para evitar, por exemplo,
problemas de hipoglicemia, dores
de cabeça, fraqueza, desmaios e
fome excessiva.
De acordo com a pesquisa, comer antes de iniciar o dia resulta
em menor aumento das taxas de
açúcar no sangue após todas as
refeições seguintes. Além disso, um
bom café da manhã auxilia no controle e redução dos níveis do “mau”
colesterol (LDL) e dos triglicérides
na corrente sanguínea, que estão
associados ao desenvolvimento de
doenças cardiovasculares.
O café da manhã balanceado auxilia no controle da fome no decorrer
do dia, sendo um forte aliado nos
regimes de emagrecimento. Muitas
vezes, pular essa refeição faz com
que as pessoas substituam o café
da manhã por comidas gordurosas,

A melhor opção para conhecêlos é de bonde, um elétrico original,
de 1920. O ponto inicial é a Praça
Mauá, coração do Centro Histórico.

Não deixe de visitar o Museu dos
Cafés, o mais belo e imponente
edifício da cidade, inaugurado em
7 de setembro de 1922 para sediar
a Bolsa Oficial do Café. Construído no mais rico período de nossa
história, este museu conta com
uma cafeteria, onde os visitantes
têm a oportunidade de experimentar vários tipos e aromas de café.
End: R. XV de Novembro esquina
com a R. Frei Gaspar. Funciona:
sábados, das 9h às 17h, e domingos, das 10h às 17h.
Outra opção de passeio é conhecer o Conjunto arquitetônico
formado pela Igreja e Santuário Santo Antonio do Valongo.
Anexa à Igreja, está a Capela da
Venerável Ordem 3ª de São Francisco, datada de 1689, que abriga
uma imagem de São Francisco em
tamanho natural. End: Largo Marquês de Monte Alegre, s/n. Funciona: sábados e domingos, das
8h às 18h.
Eleito pela população da cidade

como a maior atrativo turístico da
região, o Monte Serrat, abrigou
em seu topo, de 1923 a 1946, o
antigo Cassino, com seus exuberantes salões, palco de grandiosas
festas da época áurea do café. Situado a 150 m de altitude, possui
terraço com mirante de onde se
pode observar toda a cidade e a
movimentação portuária. O acesso é feito por um bonde funicular
que parte de meia em meia hora.
End: Praça Correa de Melo, 33.
Funciona: todos os dias, das 8h
às 20h. www.monteserrat.com.br

IR

Declaração em formulário

DE PAPEL SÓ VALE ESTE ANO
O contribuinte tem até o dia 30 de
abril para entregar o seu Imposto de
Renda. Uma das principais mudanças anunciadas pela Receita é o fim
da declaração em papel a partir de
2011. No ano passado, das 25 milhões de declarações entregues, 127
mil foram em papel.
O contribuinte com até R$ 300
mil em bens está isento da declaração, desde que os seus rendimentos
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também estejam abaixo do limite
de tributação, que este ano é de R$
17.215,08.
Quem optar pelo disquete deverá
entregá-lo nas agências do Banco
do Brasil ou da Caixa Econômica
Federal em horário de expediente. A
entrega por meio do formulário custa
R$ 5 e deve ser feita nas agências
dos Correios. Mais informações no
site da Receita (www.receita.gov.br).
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frituras, doces e guloseimas, que
são altamente prejudiciais a uma
boa alimentação. Crianças, jovens
e adolescentes costumam pular
essa primeira refeição, o que contribui para o aumento da obesidade
e para o surgimento de diversas doenças que afetam o coração.
Café balanceado
Um bom café da manhã contém
carboidratos, proteínas e pequena quantidade de gordura. Com
essa combinação, seu organismo
se mantém satisfeito por algumas
horas. Boas opções de carboidratos são os pães (de preferência os
integrais), as torradas, os cereais
(aveia e granola, são excelentes),
as frutas e os sucos. Opções de
proteínas são o peito de peru, queijo branco ou ricota, leite e iogurte.

E não se esqueça dos ovos.
Sim, ovos são ricos em colesterol,
mas contém diversos nutrientes.
Só quem tem colesterol alto deve
desfrutar ocasionalmente dos ovos.
Também não se esqueça de restringir o consumo de outros alimentos
ricos em gorduras, como o bacon e
as salsichas.
Sem desculpas
Se a desculpa para não tomar
café da manhã é a falta de tempo,
prepare o que for comer na noite
anterior e acorde 10 minutos antes.
Ou leve algum alimento para você
comer fora de casa. A refeição matinal não precisa ser rica em açúcar,
gordura e colesterol. Escolhendo
boas opções para o café da manhã,
é possível ter um dia mais saudável.
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FEIRIN H A

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

Frutas
Abóbora japonesa
Abóbora moranga
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Alho a granel
Batata
Cheiro-verde
Chuchu
Jiló
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão amarelo
Pimentão vermelho

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Abóbora seca
Berinjela
Cebola
Cenoura
Milho-verde

Ameixa importada
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Limão
Mamão formosa
Manga Tommy
Melancia
Melão
Mexerica Cravo
Mexerica Ponkan
Pêra importada
Tangerina Murcote
Abacate
Abacaxi Havaí
Ameixa nacional
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Coco seco
Maçã nacional
Maracujá
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Frutas

Acelga
Goiaba
Quiabo
Agrião
Kiwi
Rabanete
Almeirão
Laranja Pêra
Repolho
Batata doce
Mamão papaia
Rúcula
Beterraba
Manga Palmer
Salsinha
Brócolis
Nectarina nacional
Salsão
Couve-manteiga
Pêssego nacional
Tomate
Ervilha
Uva Benitaka
Vagem
Escarola
Uva Brasil
Espinafre
Uva Itália
Gengibre
Uva Rubi
Mandioca
Pimentão verde
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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