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Horário de funcionamento
Loja 1: 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2: 2ª a 6ª: 8h às 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5: 2ª a sexta: 9h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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Saúde
Coopercica e Óptica Di Fiori
realizam triagem visual nos associados
A Coopercica firmou parceria com a Óptica Di Fiori para a realização de uma campanha de saúde, cujo objetivo é a realização de uma triagem visual nos associados.
Segundo Viviane Wierzba Di Fiori, do grupo Ópticas Di Fiori, está sendo utilizado o Visiotest, um equipamento
para avaliar a performance da visão dos associados e apontar aqueles que precisam de uma consulta oftalmológica. Este aparelho mede a acuidade visual das distâncias focais, de longe, de perto e à meia distância.
“As doenças oculares ocorrem frequentemente sem que as pessoas percebam. A falta de uma consulta médica impossibilita o diagnóstico precoce e agrava os sintomas. As doenças mais comuns são o glaucoma, catarata
e degeneração macular, que se manifestam após os 40 anos. Portanto, vale a pena participar dessa campanha”,
explicou Viviane.
A triagem visual está acontecendo em dois períodos: das 9h às 11h e das 14h às 16h. Inclusive, esta campanha já foi realizada nas lojas 1 (dia 03/03) e 2 (dia 10/03). Na loja 3, está marcada para o dia 17 de março; loja 4,
dia 24/03 e loja 5, dia 31/03.

Prevenção

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, quando o cristalino não projeta a imagem exatamente na retina, surgem os problemas mais conhecidos de visão. Na miopia, a imagem é projetada antes da retina. Por isso,
o olho é capaz de enxergar com precisão objetos que estão próximos, mas não os que estão distantes. A hipermetropia é o contrário: a imagem se forma depois da retina e a pessoa não consegue ver bem o que está muito perto.
No astigmatismo, a córnea tem curvaturas ou irregularidades. A imagem é formada em planos diferentes, o
que distorce a visão. Para os três problemas, as soluções são óculos, lentes de contato e cirurgia.

Envelhecimento

A presbiopia, conhecida popularmente como vista cansada, já que se manifesta depois dos 40 anos, é uma
alteração nos músculos que ajudam a moldar o cristalino. O processo cria dificuldades para enxergar tanto de
perto quanto de longe. Óculos e lentes de contato podem resolver a situação.
Outra consequência do envelhecimento é a catarata. Nesses pacientes, o cristalino se torna opaco e menos
luz chega até a retina. O problema evolui aos poucos e pode ser revertido com uma cirurgia. Nesse caso, o SUS
cobre o procedimento.

É possível evitar a cegueira!

Embora o Brasil tenha 1,1 milhão de cegos e cerca de 4 milhões de deficientes
visuais, de 60% a 75% dos casos seriam evitáveis e/ou curáveis, segundo a
Organização Mundial da Saúde.
Conforme a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o grande desafio é erradicar esses casos de cegueira até 2020, em todo o planeta. Embora a catarata seja a única causa de cegueira reversível, ela representa 48% da cegueira
mundial.
A cegueira por retinopatia diabética afeta 4,8% dos 37 milhões de cegos do mundo. Estima-se que 900 mil brasileiros têm glaucoma, uma doença que acomete 4% da população acima dos 40 anos.
A DRMI (Degeneração Macular Relacionada à Idade), que provoca lesão na parte central do olho, afeta tanto
a visão para perto quanto para longe. Seus primeiros sintomas são perda ou desbotamento das cores e alteração
do tamanho dos objetos. A DRMI já atinge cerca de 2,9 milhões de brasileiros acima de 65 anos de idade e pode
levar a perda parcial ou total da visão.
A boa notícia é que 80% dessas doenças têm prevenção e tratamento, inclusive com modernos recursos cirúrgicos. Além disso, hábitos saudáveis como não fumar, não se expor ao sol sem proteção (óculos, chapéu e filtro
solar) e alimentação balanceada (rica em vitaminas e sais minerais) são fundamentais para manter a boa visão,
bem como visitar periodicamente um oftalmologista.

4

COOPERCICA

COOPERCICA

5

Datas
Só uma mulher sabe o que é ...
... Passar a vida inteira preocupada com a
aparência e brigando com a balança.
... Comprar uma blusa que não combina com
nada, só porque estava em promoção.
... Saber de memória os aniversários, os
compromissos e as consultas médicas da família.
... Estar pronta para conquistar o mundo
usando uma roupa nova e maquiagem.
... Ter crises conjugais, existenciais e ainda
por cima TPM.
... Assistir a uma partida de futebol só para

agradar o companheiro.
... Comer uma caixa inteira de bombons porque brigou com o amorzão e depois se arrepender.
... Depilar as pernas com cera.
... Desfiar as meias, bem na entrada da festa.
... O poder milagroso de um beijo, um elogio,
um gesto.
... Chorar, de tanta felicidade, ou rir, de nervoso.
... Enfim, só uma mulher sabe o que é Ser
Mulher!

Homenagem da Coopercica ao
Dia Internacional da Mulher (8 de março).

Um raio X
das mulheres
• As mulheres têm maior domínio do lado direito do cérebro, o que propicia uma forma mais
abrangente de ver o mundo e de se relacionar
com ele. Por isso prestam mais atenção em
tudo ao seu redor e têm melhor memória para
detalhes.
• Para cada cinco mulheres com enxaqueca, há dois homens com o mesmo problema. As
flutuações mensais de estrógeno nas mulheres
são um dos estímulos mais importantes para a
deflagração da enxaqueca. A dor de cabeça comum também prevalece: são 3 mulheres para
cada 2 homens. Por outro lado, o estrógeno
protege a mulher das doenças cardiovasculares.
• As funções de linguagem estão distribuídas
nos dois lados do cérebro da mulher e lateralizadas no lado cerebral esquerdo do homem. Ao
sofrer uma lesão cerebral, ela tem menos déficit
de linguagem e se recupera melhor, provavel-
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mente por essa melhor distribuição da função
nos dois lados.
• Muito precocemente, as mulheres são educadas a entrar em contato com o que sentem e
a expressar seus sentimentos. Entre lágrimas e
risos, desenvolvem melhor a linguagem corporal e emocional.
• Procuram mais ajuda médica. Talvez por
isso vivam mais tempo que os homens. Acumulam mais gordura corporal (de 20% a 25%)
que os homens. Fazem mais dietas e têm dificuldade para emagrecer, em função dos seus
hormônios. Maior predisposição genética para
distúrbios como bulimia e anorexia.
• Falam mais que os homens e também têm
mais fluência e cometem menos erros de linguagem.
• Pedem mais a separação (respondem por
76% dos pedidos em cartório e 54,5% dos divórcios).
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Datas

Ovos de chocolate e coelhos:
símbolos da Páscoa
A Páscoa cristã celebra a ressurreição de
Jesus Cristo. No início, A Igreja Católica orientava seus fiéis a fazer jejum entre a quarta-feira
de cinzas e o domingo de Páscoa, período que
ficou conhecido como Quaresma.
Com o passar dos anos, o hábito de jejuar
dos católicos foi reduzido para a sexta-feira da
Paixão. Atualmente, os católicos não comem
carne nesse dia, só peixe.
O hábito de substituir a carne pelo peixe foi
influenciado pela chegada da Família Real ao
Brasil, em 1808, que apresentou o bacalhau
aos brasileiros.

Ovos

Na Idade Média surgiu a tradição de presentear com ovos de verdade, graças aos antigos
povos pagãos que homenageavam a sua deusa
da Primavera, Esther, representada segurando
um ovo em sua mão e observando um coelho,
símbolo da fertilidade. A deusa e o ovo que carrega simbolizam a chegada de uma nova vida.
Já a tradição dos ovos de chocolate surgiu
no início do século XIX, quando confeiteiros
franceses inovaram na maneira de presentear
na Páscoa.

Tipos de Bacalhau

Como dessalgar

O bacalhau é o principal prato da Páscoa.
Existem cinco variedades de bacalhau. O
mais consumido e conhecido no Brasil é o Porto ou Morthua, com carne mais tenra e clara e
postas mais largas.
O Saithe tem sabor forte e cor mais escura e é fácil de desfiar. Por isso, serve como ingrediente em bolinhos e pratos como saladas e
ensopados. Já o Ling custa um pouco menos
e combina com ensopados, risotos e receitas
como o escondidinho.
O Zarbo é o menor bacalhau e fica bom desfiado em caldos, pirão, bolinhos ou fritada.

Dessalgar o bacalhau é uma tarefa um pouco trabalhosa, porém bastante simples. Quando
se compra um pedaço inteiro do peixe, ele deve
ser cortado em postas e colocado em um recipiente com água gelada. Depois é só tampá-lo
e por na geladeira.
A troca da água para postas normais deve
ser feita quatro vezes, durante 24 horas. No
caso de bacalhau já desfiado, deixe-o por 6 horas (duas trocas de água).
Se mesmo assim, o peixe ainda estiver salgado, um segredinho é deixá-lo submerso em
leite fervente por 30 minutos.

COOPERCICA
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Internet
Brasil tem 32 milhões
de compradores virtuais
O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de
usuários de internet no mundo, atrás apenas
da China, Estados Unidos, Japão e Índia. O
número de compradores virtuais no País saltou de 9,5 milhões em 2007 para 32 milhões
em 2011. O comércio
eletrônico, também chamado de e-commerce,
faturou R$ 18,7 bilhões
só no ano passado, sem
contabilizar as compras
coletivas. As informações são da Federação
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo
(Fecomercio).
Segundo
dados
coletados em setembro
de 2011 pelo IBOPE Nielsen Online, o brasileiro
ocupa o primeiro lugar, quando se trata de
tempo online, com 44 horas e 40 minutos. Em
2011, a quantidade de internautas no Brasil
chegou a 81 milhões, registrando um aumento
de 9% em relação a 2010.
A popularização da Internet, a modernização
de ferramentas de pagamento e a facilidade
de compra fizeram decolar os valores de

faturamento do comércio eletônico brasileiro.
Em 2007, esse segmento faturou R$ 6,3
bilhões e em 2011 chegou a R$ 18,7 bilhões,
segundo estimativa da Webshoppers. Além
desses fatores, a maior confiança no ambiente
virtual por parte dos
consumidores fez o
e-commerce entrar no
gosto popular e tornouse parte da rotina do
brasileiro.
Os produtos mais
comercializados na rede
são
eletrodomésticos
(em primeiro lugar),
seguidos por informática,
saúde,
beleza
e
medicamentos; livros e
assinaturas de revistas
e jornais e eletrônicos. O ticket médio de 2011
ficou em torno de R$ 350,00.
Os homens (53%) fazem mais compras
pela Internet do que as mulheres (47%). A faixa
etária dominante está entre 18 e 44 anos (cerca
de 77% de participação). Atualmente, o estado
de São Paulo (38%) lidera o ranking de compras
virtuais, seguido do estado do Rio de Janeiro
(26% dos consumidores).

Dicas de segurança
A rápida expansão das redes sociais no Brasil tornou a maior parte dos consumidores mais
cautelosa antes de tomar uma decisão de compra e, sobretudo, mais ativa a reclamar quando se sente
lesada. Apesar disso, é preciso se precaver quando fizer compras virtuais.
• Procure sempre comprar em lojas online de
redes conhecidas e confiáveis. Quando acessar
a página, onde é necessário confirmar a senha ou
outras informações, é importante procurar o ícone de
cadeado no seu navegador, que indica segurança da
página.
• Tome cuidado com alguns descontos que
pareçam absurdos, salvo se estiverem sendo
ofertados por lojas de desconto conhecidas. Uma dica
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para se sentir mais seguro é procurar informações
sobre as lojas de descontos virtuais em fóruns de
discussão e de notícias na própria internet.
• As lojas virtuais sempre exigem que você realize
um cadastro detalhado de informações, como CPF,
endereço e número do cartão de crédito. E só pedem
a senha do seu cartão de crédito ou de débito no
final da transação. Em caso de desconfiança, não
continue.
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Perfil

Com a palavra,
a associada Darcy:
Nome:

Sonho:

Associada:

Próxima viagem:

Ocupação:

Hobbie:

Darcy de Moura Lopes

“Minha filha feliz, realizada profissionalmente.”

Desde 30/09/1993

“Gostaria de conhecer Portugal e Espanha.”

Aposentada. Trabalhou 26 anos na Prefeitura de Jundiaí e nos últimos 12 anos foi Diretora
Administrativa do Paço Municipal.

Lojas que frequenta:

Todas, com exceção da 5, que fica em Campo Limpo Paulista

O que mais gosta na Coopercica:

“É uma cooperativa muito bem administrada.
As lojas são bem modernas, organizadas e
limpas. Os gerentes e os funcionários de um
modo geral são gentis, prestativos e acessíveis.
O atendimento é muito bom. Costumo dizer que
a Coopercica é uma verdadeira família”.

Sugestões:

“Como as pessoas gostam de ser lembradas, poderia ser criado o Dia do Associado e
todo mês a Coopercica homenagearia quem
estivesse aniversariando”.

Filantropia, ajudar as pessoas e também os
animais.

Música:
Italiana

Filme:

Ben-Hur

Livro:

Noites de Vigília, A. J. Cronin

História:

“Minha filha Patrícia morou 7 anos em São
Carlos, onde cursou Engenharia de Materiais.
Durante todo esse tempo, eu fazia compras
nas lojas Coopercica e ela levava os produtos
para lá. Agora, que ela está trabalhando em São
Paulo, continuo comprando na Coopercica e ela
transportando as mercadorias até São Paulo. A
Coopercica faz parte da minha história”.

COOPERCICA
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R E L AT Ó R I O D A A D M I N I S T R A Ç ÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011

Os investimentos no ano de 2011 foram
focados na ampliação da loja 2 (Parque Eloy
Chaves), com aumento de 04 check-outs passando de 13 para 17, todos de acordo com a
Norma Regulamentadora nº 17, o qual proporcionou mais conforto e segurança as operadoras de caixa. No tocante a ampliação e o novo
layout da loja, sem dúvida melhorou em muito,
houve aumento do mix de produtos, maior rapidez na saída dos caixas, caracterizando assim mais agilidade e trazendo bem estar aos
associados no período de compras. Quanto à
conservação dos equipamentos já instalados
em todas as lojas, foram efetuados dentro do
cronograma de manutenção preventiva e corretiva, mantendo a boa funcionabilidade dos
mesmos, o que reflete na garantia da boa qualidade dos produtos expostos na área de venda,
principalmente os perecíveis.
Outro investimento importante foi à contratação da Consultoria INDG - Instituto de
Desenvolvimento Gerencial, que com a metodologia moderna e vasto conhecimento técnico
na gestão de negócios, focando em melhoria
contínua, contribuiu em muito na capacitação
dos funcionários que absorveram sobremaneira o método, isto somado a grande capacidade Gerencial, principalmente dos níveis de
comando e ao rico banco de dados na área de
informática, melhorou em muito os resultados
da Coopercica no exercício de 2011.

e cursos de atualização.
O departamento de Segurança do
Trabalho desenvolveu treinamentos práticos
e teóricos para a reciclagem da Brigada de
Incêndio, sendo realizados também os treinamentos para Operadores (as) de check-outs,
conforme a Norma Regulamentadora nº 17 e
para a formação das novas Gestões da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), conforme a Norma Regulamentadora nº
05.
No mês de novembro, foi realizado simultaneamente nas 5 lojas a SIPAT (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) que contou com palestras abordando as
diversas situações que podem gerar acidentes
no ambiente de trabalho, além da realização
de atividades de conscientização, como por
exemplo, caça-palavras da segurança, criptogramas, cruzadinhas entre outras.
Na área de Eventos / Relacionamento
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, onde a Coopercica também participa
dos donativos que são direcionados ao Fundo
Social de Solidariedade e as Entidades Beneficentes cadastradas. Foram realizados durante
o ano, promoções e sorteios com a distribuição
de diversos prêmios, contemplando vários associados das nossas cinco lojas. O nome dos
ganhadores foram divulgados nas Lojas e na
Revista Coopercica que tem edição mensal.
O trabalho de conscientização sobre a preservação da Natureza foi realizado no Zooparque em Itatiba (Programa de reflorestamento),
onde aproximadamente 40 crianças, filhos de
associados e funcionários, tiveram a oportunidade de visitar as dependências do Parque,
conhecendo animais com a equipe de Biólogos, e em seguida participaram do plantio simbólico de mudas de árvores nativas. A Coopercica cuidou de toda a infra-estrutura do evento,
além do transporte, camisetas e alimentação.
A Coopercica encerrou o calendário de
eventos dando continuidade ao Programa de
Coleta Seletiva de lixo reciclável, com o objetivo de destinar e reaproveitar as embalagens
através de prática responsável. Realizamos
também a Feira de Adoção de Animais Abandonados que mensalmente acontece na Loja
1 (Jd. Cica) e na Loja 3 (Vl. Rio Branco), com
grande sucesso.

Recursos Humanos e Eventos

Objetivos para 2012

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:

Para o ano de 2012 os objetivos contemplam ações pró-ativas para o bom desempenho da Coopercica, sendo todos focados em
melhoria contínua nos seguimentos pertinentes ao nosso negócio. O objetivo de maior relevância estará focado na revitalilzação da Loja
4 (Jardim São Vicente), contemplando novo
layout, com substituições de todos os balcões
de exposição de carnes, substituição dos balcões expositores de pães, acompanhando a
tendência de mercado, inclusive com atendimento de alto serviço, transferência do setor
de hortifruti para a área frontal da loja, proporcionando maior visibilidade e acessividade,
instalação de loja de presentes e utilidades e
Drogaria.

Conjuntura
No exercício de 2011, a Coopercica encerrou com um fornecimento bruto total aos nossos associados de R$ 164,779 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
2,81, o que é considerado favorável.

Quadro de Associados
O ano de 2011 foi encerrado com 142.826
sócios cadastrados, apresentando um acréscimo de 5.476 novos associados com relação a
dezembro de 2010.

Principais Investimentos em
2011

Em 2011 a Consultoria INDG trouxe um
novo conceito na área de gestão. Todos os
funcionários do nível Gerencial participaram do
treinamento para apresentação da nova metodologia proposta, sendo o foco principal deste
novo conceito a Gestão para Resultados. No
decorrer do ano aconteceram várias reformulações nos processos de trabalho. Também tivemos investimentos na capacitação técnica de
vários funcionários, participação em palestras
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Não obstante aos objetivos para a Loja 4,
os investimentos para as demais lojas serão
analisados e designados conforme as necessidades, como por exemplo, estudo de viabilidade econômica de instalação de Drogarias
na Loja 3 (Vila Rio Branco) e Loja 5 (Campo
Limpo Paulista).
Com estas ações, acreditamos estarmos
agindo com reciprocidade aos associados da
Coopercica, oferecendo-lhes mais conforto,
agilidade e facilidade ao efetuarem suas compras.

Edital de Convocação
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA

CNPJ 50.974.732/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de
Consumo Coopercica, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 21, parágrafo 2º,
do Estatuto Social, convoca seus 143.700
associados para a Assembleia Geral
Ordinária, que se realizará em sua sede, à
Rua João Ferrara, 233 – Jardim Cica, Jundiaí/
SP, no próximo dia 24 de março de 2012, 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 (dez) 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 2011;
2. Aprovação do Orçamento para o exercício de 2012, compreendendo: Ingressos
Brutos, Dispêndios e Previsão de Sobras
Líquidas;
3. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2012;
4. Outros assuntos de interesse social.
Jundiaí, 03 de março de 2012.
ORLANDO BUENO MARCIANO
Diretor Presidente

Agradecimentos
Nós Diretores, gostaríamos de agradecer
aos nossos associados pela fidelidade, aos colaboradores e fornecedores pelo apoio e confiança, que juntos contribuíram em muito para
mais um ano de crescimento e sucesso.
A Diretoria
Jundiaí, março de 2012.

B A L ANÇO PATRIMONIAL
F I N D O S E M 3 1 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2011

2010

CIRCULANTE

28.969.689

24.155.775

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

4.723.245
10.021.190
2.413.900
10.634.661
555.545
621.148

3.392.880
9.093.818
764.348
9.966.910
506.894
430.925

NÃO CIRCULANTE

35.327.567

34.900.277

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

21.353.891
20.270.716
1.083.175
13.491.687
481.988

21.268.320
20.270.716
997.604
13.330.889
301.068

TOTAL DO ATIVO

64.297.255

59.056.053

2011

2010

CIRCULANTE

16.138.093

14.715.455

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

12.947.126
2.117.342
971.621
12.343
89.661

11.720.000
1.910.288
968.769
40.247
76.151

NÃO CIRCULANTE

35.531.165

32.404.064

Provisão de Tributos

35.531.165

32.404.064

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.627.998

11.936.533

Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas

611.957
1.404.317
10.251.078
360.647

607.228
1.404.317
9.924.988
0

TOTAL DO PASSIVO

64.297.255

59.056.053

D E M O N S T R A Ç Ã O D E SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO
F I N D O S E M 3 1 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em Reais )

2011

2010

Ato
Ato Não
Cooperativo Cooperativo

2011
Total

126.278.409
38.501.035 164.779.444
Ingressos / Receitas Brutas		
(10.158.046)
(3.081.496) (13.239.542)
Deduções dos Ingressos/Receitas
			
116.120.363
35.419.539 151.539.902
Ingressos / Receitas Líquidas		
(88.704.366) (27.188.677) (115.893.044)
Dispêndios/Custo Mercadoria Fornecidas/Vendidas			
35.646.858
27.415.997
8.230.862
Sobra / Lucro Bruto
(29.465.185)
(7.754.987) (37.220.172)
Dispêndios / Despesas
(9.356.932)
(1.481.058) (10.837.990)
Dispêndios/Despesas Administrativas			
(20.108.253)
(6.273.929) (26.382.182)
Dispêndios/Despesas com Fornecimentos
760.090
456.232
303.859
Resultado Financeiro Líquido			
0
0
0
Outros Dispêndios / Despesas Operacionais			
2.693.785
2.345.816
347.969
Outros Ingressos / Receitas Operacionais
1.880.562
752.860
1.127.702
Sobras / Lucro Antes do IRPJ e CSSL			
(198.019)
(366.408)
(564.426)
Imposto de Renda e Contribuição Social			
554.841
761.294
1.316.135
Sobras (Perdas) / Lucros Antes das Dist. Estatutárias			
(55.484)
0
(55.484)
Transferência Perdas Reserva Legal			
(110.968)
0
(110.968)
Transferência Estatutárias			
(27.742)
(761.294)
(789.036)
Transferência para o RATES			
360.647
0
360.647
Sobras / Lucro Líquido do Exercício

Atos
Cooperativos
RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO EM 2011

Ato
Ato Não
Cooperativo Cooperativo
105.656.140
(9.054.175)
96.601.966
(73.801.800)
22.800.166
(25.192.258)
(7.490.261)
(17.701.997)
319.052
0
2.031.919
(41.121)
0
(41.121)
41.121
0
0
0

Atos Não
Cooperativos
761.294

554.841

2010
Total

42.837.100 148.493.240
(3.544.693) (12.598.867)
39.292.407 135.894.373
(30.091.420) (103.893.219)
9.200.988
32.001.154
(8.758.054) (33.950.312)
(1.225.981)
(8.716.242)
(7.532.073) (25.234.070)
81.338
400.390
0
0
406.755
2.438.674
931.028
889.906
(301.628)
(301.628)
629.400
588.278
0
41.121
0
0
(629.400)
(629.400)
0
0

Total
1.316.135

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 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.
Gilmar Pereira Baia

Mônica Júlia Piccolo D’ Araújo

COOPERCICA

Edison Soares da Cruz
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Novidade

Padarias estão com
serviço de auto atendimento
Para satisfazer o paladar dos associados,
foram montados dois balcões: um, com pães
mais claros, e o outro com pães mais escuros.
As padarias das lojas Coopercica oferecem
aos associados um mix de produtos com cerca
de 60 itens. Com a implantação do serviço de
auto atendimento, todos esses itens estão à
disposição dos associados, embalados, como
pães de queijo, integral, caseiro; biscoitos de
polvilho, pão doce, maria-mole, bolos, pudins,
tortinhas, doces caseiros, entre outros.
Inclusive, foram trocados também os
balcões onde ficam expostos os pães de forma
industrializados. Eles foram substituídos por
balcões de madeira, os mesmos utilizados no
serviço de auto atendimento. Venha conferir o
novo serviço das padarias Coopercica.
Desde fevereiro, as cinco padarias da
Coopercica contam com serviço de auto

atendimento, para agilizar as compras e evitar
filas. Segundo o gerente da loja 1, Aguinaldo
Marini, os associados aprovaram o novo formato
de atendimento e ainda elogiaram os novos
balcões, modernos, feitos sob medida, em
madeira, e na altura e largura ideais, para que
os associados possam se servir sem incômodo,
sobretudo, na hora de escolher o tradicional
pãozinho francês.

A preferência pelo pão francês
O pão francês é o mais consumido no Brasil e o carro chefe das padarias. Na verdade,
ele não tem tanto a ver com os pães feitos na
França. A receita do pãozinho surgiu no início
do século XX. Os viajantes de famílias ricas
brasileiras que voltavam da França descreviam
o produto aos seus cozinheiros, que tentavam
reproduzir a receita pela aparência. O resultado
foi a invenção do “pão francês” brasileiro, que
difere da sua fonte de inspiração europeia, por
não ter açúcar em sua massa.
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Com o tempo, o novo pão foi ganhando apelidos locais, como pãozinho (São Paulo), média
(Santos), entre outros.

COOPERCICA

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

MARÇO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Caqui

Na Safra

Além da doçura, o caqui é uma fruta muito
nutritiva. Tem vitamina A, que age sobre os dentes, unhas, cabelos, olhos, pele e também em
favor da defesa do organismo contra o envelhecimento.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora seca
Berinjela
Chuchu
Jiló
Milho
Quiabo

Ameixa importada
Caqui
Maçã Gala
Pêra Willians
Uva Thompson

O caqui também apresenta vitamina B1, que
tonifica o músculo cardíaco e ajuda a regular o
sistema nervoso e o aparelho digestivo e B2,
essencial ao crescimento.
Na hora de comprá-lo, escolha aqueles que
não têm rachaduras; estão firmes e apresentam cor uniforme.
Em relação ao armazenamento, guarde os
caquis na geladeira ou em lugar fresco, por até
5 dias. Só lave-os na hora de consumir, para
não azedar.
Sempre que puder, consuma o caqui ao natural, para que não perca seus nutrientes. Uma
unidade de caqui tem 78 calorias.

Culinária
Sua receita pode ser
publicada na Revista
Coopercica
Compartilhe conosco sua receita favorita - salgada ou doce -, enviando-a
para o Setor de Associados das lojas Coopercica ou para o e-mail:
atendimento@legatto.com.br. Se ela for escolhida, será publicada na
Revista Coopercica. PARTICIPE!!!!!!
14
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Nutrição
Chocolate é
gostoso e nutritivo!
Desde há muito tempo que o chocolate é
associado à satisfação. Há cerca de 500 anos
os astecas usavam o chocolate para diminuir a
fome, despertar a inteligência e até para curar
doenças. Diziam que era um “presente dos deuses”.
A Páscoa está chegando e as pessoas – não
importa a idade – sonham em ganhar essa deliciosa iguaria. Só de pensar, muita gente fica
com água na boca.
Nutritivo, o chocolate contém vitaminas e
sais minerais, além de alto teor de flavonóides
- antioxidantes que podem ajudar a reduzir os
riscos de doenças cardiovasculares. Também
estimula a liberação pelo organismo da serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar.
Porém, muita gente foge dessa guloseima
por ter muitas calorias e engordar quem exagera nas porções. A boa notícia foi a descoberta
pelos cientistas que, dependendo da concentração de cacau, ele pode ajudar o ponteiro da
balança a descer.
O chocolate – de preferência com 70% de

massa de cacau - contém menos açúcar e gordura e por isso ganhou a fama de ajudar a emagrecer por aumentar a sensação de saciedade. A justificativa dos pesquisadores: algumas
substâncias do cacau, como a 2-feniletilamina e
a N-aciletanolamina, agem no cérebro fechando
os receptores que “pedem” doce. Na prática, o
chocolate ajuda a diminuir o desejo pelo açúcar.
Assim, fica bem mais fácil controlar a balança.
Só para ficar claro: é preciso optar pelo tipo
meio amargo, de preferência com 70% de cacau. Uma porção diária moderada – 30 gramas,
o equivalente a uma barra pequena, equivale a
ingerir aproximadamente 175 calorias.
Está provado que o chocolate com 70% de
cacau faz bem à saúde, principalmente ao coração. Só pesa no bolso, pois é mais caro que os
outros chocolates.
O chocolate diet não é uma boa opção para
quem está de dieta. Apesar de não conter açúcar, tem alto teor de gordura. Uma barra de
100g tem 622 calorias. É mais indicado para os
diabéticos. Já o chocolate light tem menos gordura, porém tem açúcar.

Tipos de chocolate
Ao leite: geralmente é feito com cacau sólido
(sem manteiga de cacau), açúcar e leite, o que
resulta em um sabor suave. 50g = 267 calorias.
Meio amargo: leva menos açúcar e gordura
do que ao leite. 50g = 255 cal.
Amargo: sabor intenso, não leva muito

açúcar, mas é a manteiga de cacau que o deixa
macio, portanto tem um pouco mais de gordura.
50g = 270 cal.
Branco: seu principal ingrediente é a
manteiga de cacau. Além disso, tem leite e
açúcar. 50g = 275 cal.

Truques para diminuir as calorias
Para aqueles que estão preocupados em
perder peso e não querem
abrir mão do prazer de comer
uma sobremesa feita com chocolate, existem truques para
diminuir as calorias de alguns
ingredientes, através da substituição por produtos similares
menos calóricos.
• Se trocar o leite integral
pelo desnatado, terá diminuído
pela metade as calorias.
• Substitua o iogurte natural (44,9 cal) pelo

desnatado (36cal).

• Troque o chocolate ao leite
(100g tem 535 cal) por cacau
ou chocolate em pó (410 cal).
• Outra possibilidade é abrir
mão da manteiga (760 cal em
100g) por margarina light (432
cal).
• Diminua a quantidade de
açúcar da receita, pois não irá
interferir no sabor do prato. Já
os diabéticos devem continuar
usando adoçante.

COOPERCICA
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Ecoplaneta

Você sabia que...
... o micro realmente gasta mais energia ao ser ligado. Isso dura alguns segundos, o que não
justifica deixá-lo ligado sem uso por muito tempo. A economia de energia depende de outros fatores.
Uma tela de LCD gasta 50% menos que um monitor antigo.
... trocar a geladeira não é uma atitude anti-ecológica. Você não irá gerar mais lixo. Se ela ainda
funciona, procure doá-la. Há também cooperativas que reciclam parte do eletrodoméstico. As geladeiras
novas consomem menos energia que as antigas.
... não representa desperdício de água lavar as embalagens antes de descartá-las para a reciclagem.
Afinal, basta uma limpeza rápida. Gasta-se menos água nessa lavagem do que o necessário para
fabricar uma embalagem nova, sem reciclagem.
... jogar o papel higiênico no cesto não é uma atitude anti-ecológica. Nos aterros, ele demora pouco
para se decompor.

Lazer
Yamandu Costa abre a temporada 2012 dos
Concertos Astra-Finamax
O renomado violonista Yamandu Costa
abre a temporada 2012 dos Concertos AstraFinamax. As apresentações acontecem no
Teatro Polytheama e na Sala Glória Rocha. Os
ingressos custam R$ 5,00. Confira ao lado a
programação.

16

24/03: Yamandu Costa (Polytheama)
28/04: Nelson Ayres Trio e Convidado
(Glória Rocha)
26/05: Tallinn Chamber Orchestra
(Polytheama)
23/06: Grupo Café Forte (Glória Rocha)
18/08: Chico Pinheiro e Grupo
(Glória Rocha)
29/09: Raffaele Trevisani e Quarteto de
Praga (Polytheama)
20/10: Clélia Iruzun e Coull Quartet
(Glória Rocha)
24/11: Duofel e Ensemble SP Camerata
(Polytheama)

COOPERCICA

Reflexão

Para pensar e (se possível)
colocar em prática!
•Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o
para ser feliz. Assim, ele saberá o valor das
coisas e não o seu preço.
•Viva a sua vida da maneira mais simples
possível.
•Não desperdice seu dinheiro em
coisas desnecessárias. Gaste com
as coisas que realmente precisa.

•A vida é sua. Então, por que permitir que os
outros estabeleçam leis em sua vida?
•Algumas pessoas passam por nossas
vidas e se vão rapidamente. Outros, tornamse nossos amigos, deixando lindas marcas em
nossos corações e nunca voltamos a ser os
mesmos porque achamos um anjo!
•Se enxergar só os obstáculos,
esquecerá a magia da vida.

•As pessoas mais felizes não
têm necessariamente as melhores
coisas. Elas simplesmente apreciam
aquilo que tem.

•A vida é construída nos sonhos e
concretizada na amizade e no amor.
•Viver é sempre estar procurando
e nunca se esqueça que o melhor
ainda está por vir.

•Não faça aos outros aquilo que
não quer para você.

•A perfeição não existe.

•Primeiro é preciso perdoar a si
mesmo.
•Ouça as pessoas, mas a decisão final é
sua. Ouça seu coração.

•Por que levar a vida tão a sério,
se ela é uma incansável batalha da qual jamais
sairemos vivos?

MEGA AT!BAZAR
da Ateal, em abril, no Parque da Uva
Venha participar do MEGA AT!BAZAR,
que acontecerá nos dias 12, 13, 14 (das 10h
às 21h) e 15 (das 10h às 17h) de abril, no Parque da Uva.
Participarão lojistas de Jundiaí e região, que
estarão expondo seus produtos durante este
evento beneficente, promovido pela Ateal (Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva
e Linguagem), em Jundiaí .
Vale a pena conferir: produtos até 70% off e
100% de solidariedade.

COOPERCICA
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Culinária

Foto ilustrativa

FICHA 116

Bolinho de Bacalhau

Bacalhoada Portuguesa

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600g de bacalhau
400g de batata cozida e espremida
1 gema de ovo
1 clara batida em neve
2 dentes de alho amassados
1/2 xícara (chá) de salsinha picada
sal a gosto
farinha de trigo
óleo para fritar

2 kg bacalhau dessalgado
1 kg de batata comum
2 cebolas grandes
8 tomates maduros
100g de azeitona preta sem caroço
2 ovos cozidos
2 dentes de alho amassados
sal e pimenta-do-reino a gosto
folhas de couve rasgadas
1/2 litro de azeite

Modo de preparo

Modo de preparo

Coloque o bacalhau em água fervente e deixe levantar
fervura. Depois escorra, espere esfriar e desfie o bacalhau. Misture as batatas espremidas, o bacalhau desfiado, a gema de ovo, a clara, o alho e a salsinha picada.
Misture bem com auxílio de uma colher e a seguir, mexa
com a mão. Corrija o sal. Se a massa não estiver dando
liga, coloque um pouco de farinha de trigo. Modele os
bolinhos com as mãos e reserve. Em uma panela coloque o óleo para aquecer e frite os bolinhos de bacalhau.
Coloque-os em papel toalha para escorrer.

Dessalgue o bacalhau e corte-o em postas. Descasque
as batatas e as cebolas e corte-as em rodelas grossas.
Os tomates corte em seis partes. Tempere todos os ingredientes, exceto o bacalhau, com alho, sal, pimenta e
azeite. Em uma panela grande, despeje um fio de azeite
e coloque folhas de couve cobrindo o fundo. Intercale
camadas de legumes temperados, bacalhau e acrescente água o suficiente para o cozimento. Regue com
bastante azeite e termine com a couve. Cozinhe em fogo
baixo aproximadamente de 2 a 3 horas. Não mexa para
não desmanchar, apenas sacuda e gire a panela. Cuidado para não secar a água. Se preferir, coloque um pouco
de extrato de tomate.

Bolo de Maçã

Pavê com Chocolate Branco

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 maçã vermelha descascada
2 colheres (sopa) de manteiga
3 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
canela em pó

1 lata de leite condensado
3 latas de leite (medida da lata leite condensado)
1/2 xícara (chá) de amido de milho
500g de chocolate branco
1 lata de creme de leite sem soro
2 pacotes de biscoito champanhe

Modo de preparo

Modo de preparo

No liquidificador bata as cascas da maçã, a manteiga, os
ovos e o açúcar. Em um recipiente, misture a farinha e o
fermento e acrescente a mistura do liquidificador. Acrescente a maçã picadinha passada no açúcar e na canela
em pó. Misture bem. Coloque na forma untada e polvilhada com açúcar e canela. Leve ao forno micro-ondas,
em potência alta, por 8 a 9 minutos. Espere esfriar e
desenforme.

Dissolva o amido de milho em duas latas de leite comum.
Coloque em um refratário e acrescente o leite condensado. Leve ao micro-ondas por 5 a 6 minutos na potência
alta, mexendo a cada 2 minutos. Retire do micro-ondas
e acrescente 400g de chocolate branco ralado. Mexa até
derreter o chocolate e incorporar ao creme. Acrescente
o creme de leite. Reserve. Umedeça os biscoitos com
o leite restante. Forre o fundo de um refratário grande
com a metade dos biscoitos. Despeje metade do creme
e faça nova camada de biscoitos. Espalhe o creme restante e decore com o chocolate ralado que sobrou. Leve
à geladeira.

Receita enviada pela associada:
Eliana Custódio
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