8 de março:

dia internacional da mulher
Venha participar nesta data das homenagens
que iremos realizar nas cinco lojas.
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SAÚ D E

M A R C A D OR

Doença celíaca

é a intolerância ao glúten
A doença celíaca é uma
intolerância permanente ao
glúten - proteína encontrada
no trigo, centeio, cevada,
aveia e malte -, que afeta
principalmente o intestino
delgado.
O contato do glúten com a mucosa causa inflamação intestinal.
SINTOMAS
A diarreia é um dos principais
sintomas e geralmente dura de
três a quatro semanas. Também
pode ocorrer desconforto abdominal, flatulência (acúmulo de gases)
e aftas bucais.
Estima-se que um em cada 100
a 200 pessoas nos EUA e na Europa tenha a doença celíaca. No
Brasil ainda não há um número oficial, mas uma pesquisa realizada
com adultos doadores de sangue
pela UNIFESP, em 2005, apontou
a incidência de um celíaco para
cada grupo de 214 moradores de
São Paulo.
As pessoas com maior risco de
contrai-la são aquelas que têm diabetes do tipo 1, doença autoimune
da tiróide, ou parentes com essa
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doença.
Na maioria das pessoas, os sintomas desaparecem e a parede do
intestino se recupera totalmente
entre 6 a 12 meses após o início da
dieta sem glúten. Visitas regulares
a um nutricionista e a uma equipe
de profissionais de saúde com experiência no tratamento da doença
celíaca são importantes para ajudar a manter a dieta e monitorar
possíveis complicações.
DIAGNÓSTICO
Pode levar anos para se descobrir a doença celíaca, entretanto,
os exames de sangue são muito
utilizados na sua detecção.
TRATAMENTO
A principal medida é não ingerir
os alimentos que contêm glúten,
tais como pães, cereais, bolos,
pizzas, e outros produtos alimentícios ou aditivos que têm trigo,
centeio, aveia e cevada. Medicamentos e outros produtos também
podem conter glúten.
Assim que o glúten é removido
da dieta, a cura costuma ser total.
Apesar da dieta sem glúten parecer
difícil a princípio, é possível substituir as farinhas proibidas por fécula
de batata, farinha de milho, amido

de milho, polvilho doce ou azedo,
farinha ou creme de arroz, farinha
de araruta ou fubá.
Os pacientes geralmente apresentam melhora uma ou duas semanas após o início da dieta. A intolerância à lactose causada pelo
dano intestinal também diminui.
Fonte: Centro de Pesquisa da
Escola de Medicina da Universidade de Maryland.

COOPERCICA

COOPERCICA
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bele za

D ATA S

Hidratação é fundamental

Ser apenas uma Mulher!

O nosso corpo precisa ser
hidratado todos os dias
porque sofre os efeitos da
poluição e dos raios solares.

A mulher procura fazer tudo
bem feito, mas não quer ser
mais rotulada como a Miss
Perfeita, pois não é santa.

Portanto, além de passar diariamente protetor solar nas áreas expostas ao sol, é necessário, após o
banho, usar um creme hidratante,
para recuperar e regenerar a vitalidade da pele e também reduzir os
sinais de envelhecimento. Acompanhe, a seguir, dicas de hidratação
da Sther Cosméticos, cuja fábrica
está instalada no Distrito Industrial,
em Jundiaí.
Loção cremosa Óleo de Rosa
Mosqueta: rica em vitamina, aminoácidos e sais minerais; têm ação
tônica e restauradora. É indicada
para deixar sua pele macia, hidratada e com aspecto saudável.
Loção hidratante Orquídea &
Sândalo: proporciona uma hidratação refrescante. Combina as pro-

É mulher, passível de cometer
erros. Embora, procure sempre
acertar e ser boa profissional, mãe,
filha e mulher.
A maioria trabalha fora. Há
aquelas que administram as atividades domésticas e dividem com
o marido a educação dos filhos.
Outras - solteiras, separadas ou viúvas - tiveram filhos e não tiveram
escolha: além de trabalhar, cuidam
da casa e das crianças, sozinhas.
É a chamada tripla jornada!
Para não se estressar diante
dessa longa e cansativa jornada
e ainda conseguir um espaço na
agenda para cuidar de si, a mulher precisa ter muito pique. E tem.
Sabe como? Está aprendendo a
dizer não, impor limites, afastar a
culpa da sua vida e administrar o
tempo a seu favor.
A mulher de hoje está buscando
novos horizontes, que começaram
a se trilhados no dia do seu nascimento. Ninguém lhe apontou o
dedo dizendo que a partir daquele momento seria modelo para os
outros. Seu pai e sua mãe também não tiveram essa expectativa.
Tudo o que desejaram é que não
chorasse muito durante as madrugadas e mamasse direitinho.
Portanto, inspiradas nesse ou em
outros exemplos, a mulher está
tentando se livrar do rótulo de ser
super, mega, para se tornar apenas uma Mulher!

para a beleza corporal

priedades estimulantes e fortalecedoras das flores de Orquídea ao
poder afrodisíaco do Sândalo que,
associados aos fitosteróis da soja
auxiliam na nutrição e renovação
da pele cansada deixando-a macia, luminosa e revigorada.

Loção hidratante Chá Verde
& Bambu: proporciona hidratação
natural e nutrição balanceada, pois
as propriedades antioxidantes do
Chá Verde, associadas ao Extrato
de Bambu, aceleram o processo
de recuperação natural da pele.

culinária

Sua receita

pode ser publicada na Revista COOpercica
A partir de abril, a sua receita
pode ser publicada na Ficha
de Culinária da Revista
Coopercica e ficar muito
conhecida.
Para participar, você só precisa
enviar a sua receita favorita – salgada ou doce - para o Setor de
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Associados das lojas Coopercica ou para o e-mail:
a te n d i m ent o@l egat t o.
com.br.
As receitas enviadas
pelas associadas serão
escolhidas por uma comissão julgadora e receberão
brindes. Participe!

Homenagem da Coopercica
às Mulheres.

COOPERCICA

COOPERCICA

O retrato
da mulher brasileira
- Trabalho: 23% das mulheres ocupam altos cargos executivos. Há 10 anos, esse contingente somava apenas 10%. Fonte:
Catho
- Lazer: ouvir música é a principal atividade de lazer declarada
pelas mulheres do país (56%). Depois vêm a leitura e passeio ao
shopping (44%). Em seguida, reuniões com amigos (43%). Fonte:
Ibope
- Maternidade: em 10 anos, aumentou 27% o número de mulheres grávidas após os 40 anos. O motivo é a prioridade dada à
carreira quando estão na faixa dos 30. Fonte: IBGE.
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B A LA NÇO PATRIMONIA L
F INDOS E M 31 DE DE ZE MB RO DE 2010 E 2009

R E L AT Ó 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 2010
Conjuntura
No exercício de 2010, a Coopercica encerrou com um fornecimento bruto total aos nossos associados de R$ 148,493 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
2,39, o que é considerado favorável.

Quadro de Associados
O ano de 2010 foi encerrado com 137.354
sócios cadastrados, apresentando um acréscimo de 4.743 novos associados com relação a
dezembro de 2009.

Principais Investimentos em
2010
Os investimentos no ano de 2010 foram
direcionados basicamente na manutenção das
lojas. É natural que com o passar do tempo alguns equipamentos de utilização contínua se
degradam, entrando num processo de obsolescência, atento a esta situação, efetuamos levantamento minucioso em todas as lojas, com
foco nas instalações e equipamentos identificando ponto a ponto, onde haveria necessidade de substituição e, assim foi feito.
Estas ações contemplaram aquisições de
equipamentos de primeira geração, com tecnologia de ponta com ótima funcionabilidade, que
além do conforto e praticidade aos nossos colaboradores e usuários, mantem a Coopercica
dentro dos padrões de qualidade propostos pela Direção, onde buscamos o que há de melhor
a oferecermos aos nossos associados no que
tange a armazenagem, manuseio e exposição
dos produtos.
Importante ressaltar que, os investimentos
em 2010, em equipamentos, instalações e retaguardas (área de apoio) totalizam aproximadamente oitocentos mil reais, porem acreditamos
ser este o melhor caminho para chegar a excelência na qualidade.

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 2010 a área de treinamento promoveu
um trabalho interno denominado “Escola de Talentos” e teve como objetivo principal focar a
realidade diária da Coopercica, destacando e
analisando as efetivas ações e criando novas
possibilidades de atuação no nosso ambiente,
objetivando uma performance atuante e motivadora além de fortalecer nosso nível de comando e buscar principalmente o alinhamento
nas informações.
Este trabalho foi realizado com a contribuição de todos os responsáveis de áreas de staff,
que ministraram treinamento especifico de sua
área de atuação, informando e orientando sobre o funcionamento e sistema de trabalho, como também mostrando principalmente a importância da integração dos sistemas e setores.
Com isso conseguimos proporcionar uma
proximidade entre os setores, trazendo integração e melhorando nossa comunicação, foram
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336 horas de treinamento dividas em 03 grupos, do nosso corpo de liderança operacional.
Dentre os temas foram abordados,
assuntos ligados à área comercial, financeira,
tecnologia de informação, recursos humanos,
marketing,
manutenção,
planejamento,
segurança alimentar, prevenção de perdas,
segurança do trabalho, segurança patrimonial,
como também um tema sobre o papel da
liderança que foi ministrado pela consultora
Roseli dos Santos Oliveira.
Neste ano, o Setor de Segurança do Trabalho desenvolveu treinamentos de reciclagem
para a equipe de Brigada de Incêndio e treinamentos para as novas Gestões da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
No mês de Novembro, foi realizada simultaneamente nas 5 lojas a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho),
que contou com palestras abordando o tema
“Alcoolismo”, além da realização de atividades
de conscientização, como por exemplo, Caça
palavras da Segurança, Pergunta do Dia, Criptograma, Cruzadinha, entre outras.
Na área de Eventos / Relacionamento,
demos continuidade a diversas Campanhas filantrópicas como, Arrecadação de Agasalhos,
Brinquedos e Alimentos, sendo que a Coopercica participa dos donativos que são todos direcionados para o Fundo Social de Solidariedade do município e as Entidades beneficentes cadastradas.
O trabalho de conscientização sobre a
preservação da natureza foi realizado na Escola EMEB Prof. João Luiz de Campos (Horto
Florestal), onde aproximadamente 380 alunos
tiveram a oportunidade de plantar mudas nativas na área do Bosque da Escola e assistir ao
Teatro de Fantoches do Tio Pan participando
de diversas brincadeiras ligadas ao Meio Ambiente, programa idealizado no Projeto “Criança do Futuro”, instituído pela Coopercica em
1998. A Feira de Adoção de Animais Abandonados foi realizada na Loja 3 - Vl. Rio Branco
com grande sucesso. Demos continuidade às
promoções e sorteios, com a distribuição de
diversos prêmios, contemplando diversos associados das cinco Lojas, conforme divulgado
em nossa Revista mensalmente.
A Coleta Seletiva de lixo reciclável teve
continuidade firmando o conceito de destinação e reaproveitamento das embalagens recicláveis.
O Projeto “Vamos Tirar o Planeta do Sufoco”, teve a participação de todos os Supermercados de Jundiaí onde a Coopercica teve uma
efetiva e relevante participação. Esta iniciativa
conjunta transformou o conceito de sustentabilidade em prática e aboliu o uso de sacolas
plásticas que poluem de forma devastadora o
nosso Meio Ambiente.
Encerramos o calendário de eventos com
a Chegada do Papai Noel de Carruagem nas
cinco Lojas Coopercica, com a participação de
crianças e adolescentes.

Objetivos para 2011
Os objetivos para 2011 estarão focados
em vários fatores que entendemos serem primordiais para manter a Coopercica entre o que
há de melhor dentro do seguimento, pois contempla investimentos em equipamentos que
facilitarão em muito as atividades operacionais,
bem como maior fluidez nas rotinas diárias. Na
área de TI (Tecnologia da Informação), não será diferente, estaremos desenvolvendo siste-

mas modernos e funcionais para os controles
e apuração dos resultados, com isto teremos
ações mais seguras e dinâmicas nas análises
dos custos e formação de preços finais dos
produtos nos pontos de vendas, podendo oferecer preços cada vez mais competitivos aos
nossos associados. Outro fator relevante é
aumentar a prestação de serviços, atualmente disponibilizados nos PDV’s, isto é tendência
de mercado e queremos estar preparados para
as novidades deste setor que com certeza tem
muito a crescer.
Com estas propostas que seguramente
serão colocadas em prática, temos certeza
que estaremos sendo recíprocos à fidelidade
dos associados que participam ativamente da
história da Coopercica.

Edital de Convocação
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA

CNPJ 50.974.732/0001-50

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2010

2009

24.155.775

21.031.400

3.392.880
9.093.818
764.348
9.966.910
506.894
430.925

1.968.590
8.660.211
727.770
8.957.027
380.092
337.711

NÃO CIRCULANTE

34.900.277

34.757.666

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

21.268.320
20.270.716
997.604
13.330.889
301.068

21.268.320
20.270.716
997.604
13.196.490
292.856

TOTAL DO ATIVO

59.056.053

55.789.066

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

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 138.253
associados para a Assembleia Geral Ordinária,
que será realizada em sua sede, à Rua
João Ferrara, 233 – Jardim Cica, Jundiaí/
SP, no próximo dia 19 de março de 2011, 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 2010;
2. Aprovação do Orçamento para o exercício de 2011, compreendendo: Ingressos
Brutos, Dispêndios e Previsão de Sobras
Líquidas;
3. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2011;
4. Outros assuntos de interesse social.
Jundiaí, 26 de fevereiro de 2011.
ORLANDO BUENO MARCIANO
Diretor Presidente

Agradecimentos
Aos nossos associados, colaboradores,
fornecedores e demais parceiros, nossos agradecimentos por mais um ano de evolução e sucesso.
A Diretoria
Jundiaí, fevereiro de 2011.

COOPERCICA

2010

2009

CIRCULANTE

14.715.455

13.596.304

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

11.720.000
1.910.288
968.769
40.247
76.151

11.218.126
1.562.402
749.271
12.341
54.165

NÃO CIRCULANTE

32.404.064

30.818.364

Provisão de Tributos
Arrendamento Mercantil

32.404.064
0

30.762.553
55.811

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.936.533

11.374.398

Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas

607.228
1.404.317
9.924.988
0

603.003
1.404.317
9.367.078
0

TOTAL DO PASSIVO

59.056.053

55.789.066

DE MONS TRA ÇÃ O DE S OB RA S OU P E RDA S DO E XE RCÍCIO
F INDOS E M 31 DE DE ZE MB RO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em Reais)

2010

2009

Ato
Ato Não
Cooperativo Cooperativo

Ato
Ato Não
Cooperativo Cooperativo

Total

105.656.140
42.837.100 148.493.240
Ingressos / Receitas Brutas		
(9.054.175)
(3.544.693) (12.598.867)
Deduções dos Ingressos/Receitas
			
96.601.966
39.292.407 135.894.373
Ingressos / Receitas Líquidas		
(73.801.800) (30.091.420) (103.893.219)
Dispêndios/Custo Mercadoria Fornecidas/Vendidas			
22.800.166
9.200.988
32.001.154
Sobra / Lucro Bruto
(25.192.258)
(8.758.054) (33.950.312)
Dispêndios / Despesas
(7.490.261)
(1.225.981)
(8.716.242)
Dispêndios/Despesas Administrativas			
(17.701.997)
(7.532.073) (25.234.070)
Dispêndios/Despesas com Fornecimentos
319.052
81.338
400.390
Resultado Financeiro Líquido			
0
0
0
Outros Dispêndios / Despesas Operacionais			
2.438.674
2.031.919
406.755
Outros Ingressos / Receitas Operacionais
889.906
(41.121)
931.028
Sobras / Lucro Antes do IRPJ e CSSL			
(301.628)
0
(301.628)
Imposto de Renda e Contribuição Social			
588.278
(41.121)
629.400
Sobras (Perdas) / Lucros Antes das Dist. Estatutárias			
41.121
41.121
0
Transferência Perdas Reserva Legal			
0
0
0
Transferência Estatutárias			
(629.400)
0
(629.400)
Transferência para o RATES			
0
0
0
Sobras / Lucro Líquido do Exercício

Atos
Cooperativos
RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO EM 2010

91.201.129
(8.810.972)
82.390.157
(63.214.991)
19.175.166
(21.369.332)
(5.639.369)
(15.729.963)
265.546
(5.041)
1.656.112
(277.548)
0
(277.548)
277.548
0
0
0

Atos Não
Cooperativos

(41.121)

629.400

35.000.248
(3.298.142)
31.702.106
(24.468.672)
7.233.434
(7.540.046)
(875.749)
(6.664.297)
(19.140)
0
363.686
37.934
(7.532)
30.402
0
0
(30.402)
0

Total
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

Total
588.278

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 têm 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.

COOPERCICA

Ricardo Lourençon

Luiz Carlos Muller

Antonio Ramos Maziero
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PER F I L

Maria Isabel, a Bel das Contas a Pagar:

36 anos de Coopercica!
A Revista Coopercica está
iniciando uma série de
entrevistas, para homenagear
seus funcionários mais antigos,
que muito já colaboraram e
continuando se dedicando e
ajudando no crescimento dessa
cooperativa.
Maria Isabel Montes Pellison, carinhosamente chamada de Bel por
seus colegas, comanda o setor de
Contas a Pagar há mais de 25 anos
e em maio próximo irá completar 36
anos de Coopercica. É a funcionária
mais antiga.
Qual o segredo de trabalhar tanto tempo em uma mesma empresa?
“Eu gosto do que faço, procuro fazer
bem feito e, além disso, adoro trabalhar na Coopercica. Por isso, me
sinto plenamente realizada”, respondeu. Ela lembrou que ainda tem um
sonho profissional: “Estou torcendo
para que a Coopercica consiga abrir
sua sexta loja e crescer ainda mais”.
Bel aproveitou a ocasião e lembrou
da emoção que sentiu, junto com os
seus colegas, quando esta cooperativa conseguiu comprar o seu primeiro terreno, onde está instalada a loja
1 (R. João Ferrara), e é o seu local
de trabalho até hoje. “A conquista do
primeiro terreno foi inesquecível”, comentou.
PROFISSÃO
A Coopercica foi praticamente o
seu primeiro emprego – antes havia
trabalhado um período curto, num escritório de contabilidade. Lá descobriu
que gostava de números. Aproveitou
sua descoberta e foi ser operadora de
caixa na antiga sede desta cooperativa, que funcionava nas instalações
da antiga fábrica da Cica. O ano era
1975 e fazia apenas seis anos que a
Coopercica tinha sido fundada. Bel
recordou que ao ser admitida a loja
tinha somente dois check-outs. “Éra-
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mos uma verdadeira família e cada
um fazia um pouco de tudo. Aprendi
muitas funções lá”, contou.
A rotina da Bel é bastante agitada
e de muita responsabilidade. Ela agiliza os pagamentos dos títulos das cinco lojas. Porém, com um sorriso nos
lábios, consegue amenizar os problemas e tornar sua rotina muito mais
agradável. Além disso, a informática
simplificou bastante a sua vida profissional. “Antes, era preciso até pegar
assinaturas dos diretores para efetuar pagamentos com cheques. Hoje,
praticamente tudo é feito através de
computadores e graças à internet”,
comentou.
Nessa longa e bem sucedida trajetória pela Coopercica, Bel fez questão
de mencionar que conquistou muitos
amigos. “Já virou uma família”. Só
para ilustrar, Bel citou a sua colega e
amiga de longa data, a Cleo, que em
função da longa amizade as filhas são
amicíssimas.
Outra coincidência: Bel conheceu
seu marido na Coopercica. “Hoje ele
não trabalha mais aqui, mas a Coopercica foi nosso cupido”, admitiu.
Depois de se casar com Marco Antonio, Bel teve a Thais, hoje uma arquiteta que está construindo sua car-

reira em São Paulo. Com
certeza, Thais tem a mesma determinação profissional da mãe. Afinal, quando
era bebê, Bel precisou
contar com a ajuda de sua
mãe e depois de sua sogra
para continuar trabalhando
em período integral nesta
cooperativa. “Apesar de
não ter sido fácil conciliar
filha, casa e marido, não
me arrependo, pois valeu
a pena, principalmente ao
ver a minha filha bem encaminhada”, afirmou.
HISTÓRIAS
Entre as muitas histórias que Bel contou, a que mais a
emocionou foi a de seu pai, Francisco
Montes, falecido há dois anos, uma
pessoa muito querida em Jundiaí e
que ficou conhecido na cidade, principalmente, por ser locutor da Rádio
Difusora. ”Ele foi um dos pioneiros
do Rádio em Jundiaí, trabalhou até
completar 80 anos na Rádio Difusora,
onde apresentava um programa de
músicas românticas, com canções de
Altemar Dutra e Francisco Petrônio. O
curioso é que o programa era exibido
aos domingos. Assim, muitas famílias
compartilhavam o tradicional almoço
de domingo escutando o meu pai e
as belas músicas românticas. Isso me
marcou demais”, revelou.
Bel é uma pessoa que demonstra
estar de bem com a vida. “Sou realizada como mãe, mulher e profissional”.
Ela comentou que sua fórmula para
deixar a vida mais light, é não complicar muito. “Deu vontade de ir para
praia, vou mesmo”, exemplificou.
Além de adorar praia, Bel também
gosta de bordar porque a deixa relaxada e comer uma bacalhoada bem
gostosa, como uma legítima portuguesa. Bel sabe viver e aproveitar
com sabedoria cada momento de sua
vida.

COOPERCICA

COOPERCICA
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ECOLOG I A

22 de Março: Dia Mundial da Água.

Você pode ajudar!
As maiores fontes de
abastecimento de água do
mundo - rios em todos os
continentes - estão secando
ou severamente ameaçados,
segundo a ONG WWF-Brasil.
A bacia do Prata, por exemplo, a
segunda maior da América do Sul,
formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai - que juntos drenam
uma área correspondente a 10,5%
do território brasileiro - é uma das
mais ameaçadas do mundo pelo
grau de fragmentação que sofreu.
Porém, esse quadro pode ser revertido, através de medidas governamentais, e também com ações
individuais e coletivas que podem
fazer uma grande diferença. Você
pode ajudar a melhorar o planeta,

não desperdiçando água.
- Conserte torneiras que estiverem pingando. Isso poderá evitar
o desperdício de até 45 litros de
água por dia.
- Feche bem a torneira depois
de usá-la. Com uma abertura de
1 mililitro, o fiozinho de água que
escorre será responsável pela perda de 2.068 litros de água em 24
horas.
- Instale torneiras com aerador
(“peneirinhas” ou “telinhas”) na saída da água. Assim você acaba utilizando menos água.
- Evite usar a mangueira para
limpar jardins, calçadas, passeios
e quintais. Use uma vassoura para
executar essa tarefa. É mais rápido e não gasta água.
- Utilize um regador para molhar
as plantas. Quando a mangueira é

usada para este fim por 10 minutos,
significa um gasto de 186 litros.
- Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes
ou faz a barba.
- Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não
gasta água encanada. Mas, lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado, para evitar a proliferação do mosquito da dengue.
- Junte as roupas para lavar e
passar. Desta maneira, você gasta
menos água e menos energia elétrica.

Governador sugere estender
projeto jundiaiense a todo o Estado

Segundo Edivaldo Bronzeri, diretor executivo da Associação Paulista dos Supermercados (APAS),
Monte Mor (cidade de 60 mil habitantes, distante 36 km de Campi-

12

nas) aderiu a essa iniciativa no dia
14 de fevereiro passado.
Outros municípios também manifestaram interesse no projeto,
como Santos, São Vicente, Cubatão, Várzea Paulista, Louveira, So-

Conheça as farinhas mais usadas

na culinária brasileira
A farinha é tão popular no
Brasil que até virou música.

SACOLINH AS

O governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin,
declarou que vai aproveitar a
iniciativa pioneira de Jundiaí
- em substituir as sacolas
plásticas por biodegradáveis
nos supermercados-, para
estender este projeto para
todo o Estado.

N UT R IÇ Ã O

rocaba, Bauru, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, Assis e Piracicaba.
Sacolas e sacos compostáveis
A população jundiaiense aderiu maciçamente ao projeto, substituindo as poluentes sacolinhas
plásticas por sacolas retornáveis
ou compostáveis (feitas de amido
de milho, que se transformam em
adubo, água e gás carbônico em
180 dias).
Este mês, estão sendo lançados
os sacos de lixo compostáveis, em
diversos tamanhos, a pedido dos
próprios consumidores.

COOPERCICA

O cantor Djavan homenageou a
farinha de mandioca, imprescindível no prato dos nordestinos. “Ela é
feita de uma planta da família das
euforbiáceas; tem da grossa, tem
da fina e se não tem da quebradinha vou na vizinha pegar pra fazer
pirão ou mingau; farinha com feijão
é animal”, diz a letra. Além dela,
há outros tipos. Elas podem ser
consumidas com alimentos, como
o feijão, ou usadas para preparar
os mais diferentes pratos – sopas,
molhos, pães, massas, bolos e biscoitos.
Tudo isso com uma vantagem:
são ricas em nutrientes. Acompanhe.
FARINHA DE ARROZ
É rica em fibras e vitaminas (B1,
B2, B5 e B6), além de auxiliar no
bom funcionamento do intestino e
na diminuição do colesterol. Também tem uma versão integral, que,
como não passou pelo processo
de refinamento, contém mais magnésio e fibras. Ela pode substituir
a farinha de trigo e deixar a comida mais saborosa. Como não tem
glúten, é recomendada para quem
tem doença celíaca.
FARINHA DE AVEIA
Resultado da moagem da semente de aveia, ela é utilizada principalmente em cereais matinais e
produtos como granola. É a mais
completa de todas as farinhas, pois
é rica em proteínas, fibras e vitaminas. Para quem está de dieta, incluir esta farinha no cardápio pode
ser uma boa pedida. Ela aumenta
a saciedade e melhora o funcionamento do intestino. Possui glúten

COOPERCICA

na composição.
FARINHA DE MANDIOCA
É obtida depois que a mandioca é descascada, torrada e ralada
Amplamente utilizada na culinária
brasileira, serve como base da tapioca. Também usada para fazer
farofa e paçoca, é rica em sais
minerais, como cálcio, ferro e fósforo, e também em vitaminas do
completo B. Em relação a todas as
farinhas é a que contém mais cálcio. O complexo B é o conjunto de
oito vitaminas que favorece a pele,
cabelos, olhos e fígado.
FARINHA DE MILHO
Obtida a partir da torração do
grão de milho, a vantagem desta farinha sobre as demais é que

ela é rica em vitamina A, que age
como antioxidante, combatendo os
radicais livres que aceleram o envelhecimento. É muito usada para
fazer pães, broas e na culinária
mexicana. Pode ser consumida por
quem tem doença celíaca, já que
não possui glúten na composição.
FARINHA DE TRIGO
A mais conhecida e consumida entre as farinhas, faz parte dos
itens básicos da alimentação. Pode
ser encontrada também na versão
integral, considerada mais nutritiva por ser mais rica em proteínas,
fibras, vitaminas e sais minerais
como cálcio, ferro e potássio. Ambas possuem glúten na composição.
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ESPAÇO MUSIC A L

Mostre seu talento

nas lojas Coopercica!
Você gosta de cantar? É
afinado? Tem repertório?
Então, não pense duas vezes,
e mostre seu talento nas lojas Coopercica.

Trata-se de um projeto musical,
desenvolvido por esta cooperativa,
para que os associados tenham a
oportunidade de realizar um show
solo nas lojas Coopercica.
Para participar do processo de

seleção, basta enviar uma gravação em CD ou DVD para o setor
de Associados ou se tiver uma gravação publicada na internet, é só
mandá-la para o e-mail: eventos@
coopercica.com.br.

CULTU R A

Exposição internacional no CCBB.

E de graça!

Islã: Arte e Civilização
Exposição de 307 obras arqueológicas dos mais importantes
museus da Síria e do Irã, desde o
século VIII até os dias atuais.
Trata-se de uma mostra de mais
de 1000 anos da cultura mulçuma-

na, onde estão expostas jóias, móveis, tapetes, roupas, cerâmicas e
pinturas.
A entrada é gratuita.
LOCAL: Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB)
END: R. Álvares Penteado, 112

- centro de São Paulo, próximo ao
metrô São Bento
HORÁRIO: terça a domingo e
feriados, das 10 às 20h
INFORMAÇÕES: (11) 31133651
DURAÇÃO: até 27 de março.

TRABALH O

Envie seu currículo

para o setor de Recrutamento e Seleção
A Coopercica está
cadastrando currículos para
a área operacional.

Envie seu currículo para análise
no setor de Recrutamento e Seleção (Avenida Antônio Frederico
Ozanam, 6001 - Vila Rio Branco)
ou no setor de Atendimento ao As-

sociado, nas cinco lojas Coopercica.
Outras opções: www.coopercica.com.br (link trabalhe conosco)
ou rh@coopercica.com.br.

LANÇAMEN TO

EXPERIMENTE

OVOS DE PÁSCOA COOPERMAIS
Acabam de ser lançados os
deliciosos Ovos de Páscoa
Coopermais, marca própria
Coopercica.
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Feitos com chocolate Nestlé,
os Ovos de Páscoa Coopermais
podem ser encontrados em dois
tamanhos: 210g e 430g, no sabor
chocolate ao leite. Experimente!

COOPERCICA
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