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CONFIRA AS TABELAS DOS HORTIFRUTIS PARA ABRIL

Abobrinha brasileira
Abóbora seca
Alho a granel
Berinjela
Cebola
Chuchu
Milho-verde
Pepino caipira
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.

Ameixa importada
Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Limão
Mamão formosa
Mexerica Ponkan
Nectarina importada
Pêra importada
Pêssego importado

Batata doce
Brócolis
Ervilha
Espinafre
Gengibre
Mandioca
Rabanete
Salsão
Quiabo

Frutas

Frutas

Hortaliças e outros

Escarola
Jiló
Pepino verde
Pimentão amarelo
Pimentão vermelho
Repolho
Rúcula
Salsinha
Tomate
Vagem

Abacate
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Goiaba
Kiwi
Maçã nacional
Mamão papaia
Manga Tommy
Maracujá
Melancia
Morango

Abacaxi Havaí
Ameixa nacional
Coco seco
Manga Palmer
Melão
Mexerica cravo
Pêssego nacional
Tangerina Murcote
Uva Benitaka
Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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Abobrinha Itália
Abóbora moranga
Acelga
Agrião
Almeirão
Batata
Beterraba
Cenoura
Cheiro-verde
Couve-manteiga

14

40 ANOS DA
COOPERCICA

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável:

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM ÓTIMO

Acompanhe as tabelas com os
principais legumes, verduras e
frutas, válidas para o mês de abril.
Procure sempre comprar alimentos
da época, pois a abundância na oferta
garantirá um preço bem acessível e
alimentos mais saborosos. Observe,

Matérias para a revista:
monica.julia@terra.com.br

“Este é um pequeno passo para um homem. Mas
um salto gigantesco para a humanidade”. Foram as
primeiras palavras de Neil Armstrong após pisar o
solo lunar, exatamente às 23 horas, 56 minutos e
20 segundos (hora de Brasília) do dia 20 de julho
de 1969. Mas, não só a conquista do homem à lua
marcou o ano de 1969 na história. Outros fatos
importantes aconteceram neste mesmo ano, como
a fundação da Coopercica, uma cooperativa de
consumo, no dia 14 de abril.
A Coopercica tem uma história vitoriosa, já que
nasceu na antiga fábrica da Cica, com 62 sóciosfundadores, e hoje conta com cinco lojas modernas
e bem equipadas e mais de 127 mil associados.
A Coopercica exerce importante papel na
sociedade, ao criar empregos e servir como
reguladora de preços na região. Além disso,
preocupa-se com questões ecológicas e sociais –
realizando campanhas ﬁlantrópicas e formando
gerações, através do projeto “Criança do
Futuro”.
Parabéns, Coopercica por seus 40 anos, e por
ser muito mais que um supermercado !

Sugestões e Publicidade:
bia@legatto.com.br
Atendimento ao Associado:
Eliana Bárbara
eventos@coopercica.com.br

Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica - Fone: 3378-2800
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
Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente - Fone: 3308-6488
Loja 5
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556
Horário das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h

Saúde
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Hospitais, clínicas e consultórios que realizam
videocirurgias, cirurgias abdominais e pélvicas e
plásticas de mama e lipoaspirações estão obrigados,
desde o dia 2 de março, a acompanhar mensalmente
seus pacientes por 90 dias. O objetivo é veriﬁcar
se eles não desenvolveram infecções hospitalares
por microbactérias de crescimento rápido depois
das operações. Encerrado este prazo, os pacientes
deverão ser orientados a comunicar qualquer
problema aos serviços de saúde por até dois anos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) publicou no Diário Oﬁcial da União
resolução para conter infecções pelo microorganismo. Desde 2000, o País acumula 2.128 casos
de infecção por micobactérias, 92 deles notiﬁcados
em 2008, principalmente em hospitais particulares.
As cirurgias que serão monitoradas são aquelas que
mais registraram casos de infecção, informou a
Anvisa.
“Parente” da bactéria causadora da tuberculose,
as micobactérias causam nódulos, feridas de difícil
cicatrização e perda de tecidos. Os casos no Brasil
são considerados únicos no mundo em razão da
resistência das bactérias a antibióticos.
A nova regra, deﬁnida após consulta pública,
não deﬁne como os pacientes das cirurgias serão
acompanhados, se por meio de novas avaliações
médicas, telefonemas ou cartas. “Houve opção
por dar autonomia aos serviços de saúde”, disse o
gerente-geral de Tecnologia em Serviços de Saúde
da Anvisa, Heder Murari Borba.
A Anvisa também decidiu suspender o uso de
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líquidos na esterilização de instrumentos utilizados
nas cirurgias, caso do glutaraldeído. E tornou
compulsória a notiﬁcação dos casos de infecção pela
bactéria, medidas que já vinham sendo prometidas
desde o ano passado, quando as infecções foram
classiﬁcadas como uma emergência.
A partir de agora, as centrais de esterilização
dos hospitais passam a ser responsáveis pela
limpeza adequada dos instrumentos cirúrgicos.
O cumprimento das novas normas será ﬁscalizado
pelas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais.
Os infratores estarão sujeitos a multas - que variam
de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão - e até a interdição do
estabelecimento.
A direção da Anvisa também já recomendava em
2008 que os serviços ﬁzessem o “recall” de pacientes,
mas não havia uma regra que os obrigasse a isso. A
resolução deﬁniu ainda as cirurgias que deverão ser
monitoradas por 90 dias, atingindo, por exemplo, o
amplo universos das cirurgias plásticas - só no ano
passado, por exemplo, ocorreram 96 mil cirurgias
para implante de próteses de silicone nos seios no
Brasil e 91 mil lipoaspirações, segundo dados da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Ainda segundo a resolução, o monitoramento se
aplica também aos serviços que fazem diagnóstico
por videoscopias - uso de câmeras e cânulas para
realizar biópsia, por exemplo. Os exames de
endoscopia digestiva, que usam cânulas e câmeras,
não são abrangidos. Isso porque os instrumentos são
introduzidos no corpo sem a necessidade de cortes,
o que diminui os riscos de infecção.
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PEIXE: UM ALIMENTO MUITO NUTRITIVO!
Por tradição, religião
ou mesmo por gosto, na
Sexta-Feira Santa a
maioria das pessoas
costuma não comer
carne
vermelha.
Por isso, o peixe é
a segunda estrela
do
feriado,
só
perdendo
mesmo
para os ovos de
Páscoa. Entretanto, nos
outros 364 dias o consumo
de peixe perde para a carne bovina, as aves e o porco. O
peixe deveria estar presente na mesa dos brasileiros duas
vezes por semana, aﬁnal, é um alimento muito nutritivo.
O peixe é rico em aminoácidos essenciais (substâncias
que não são produzidas pelo nosso organismo), e as suas
proteínas possuem valor nutritivo superior às das carnes
vermelhas. Além disso, essas proteínas ajudam no processo
de digestão.
O tipo de gordura predominante nos peixes é a
poliinsaturada, diferente das carnes vermelhas que contêm
uma alta proporção de gordura saturada e pode prejudicar
o coração.
Em geral, os peixes têm menos gordura que a maioria
das carnes bovinas e suínas. Os de carne clara (bacalhau,
badejo, corvina, carpa, dourado, garoupa, linguado
e pescada) apresentam menor quantidade de lipídeos

(gorduras) que os de carne escura (atum, anchova,
arenque, bagre, cavala, sardinha, salmão e tainha).
Os peixes são ricos em ômega 3, benéﬁcos à nossa
saúde por diminuir os riscos de doenças cardiovasculares
e acidente vascular cerebral (derrame), reduzir a pressão
arterial, ter ação antiinﬂamatória, e diminuir as taxas de
triglicérides e colesterol total no sangue.
O ômega 3 está presente, em maior quantidade, nos
peixes de água salgada e fria, como atum, arenque,
bacalhau, sardinha e salmão. Os de água doce, também
apresentam ômega 3, mas em menor quantidade.
Os peixes são fontes de vitaminas e minerais.
Apresentam boas concentrações de vitaminas A, E
e, principalmente, D. Além disso, contêm minerais
importantes como, sódio, potássio, magnésio, cálcio,
ferro, fósforo, iodo, ﬂúor, selênio, manganês e cobalto.
Outra grande vantagem dos peixes em relação às
carnes de boi e porco é a facilidade em seu preparo.
Os peixes frescos cozinham em pouquíssimo tempo e
podem ser preparados de diversas formas como ao molho,
empanado, assado, ensopado, cozido, grelhado, frito
e até mesmo cru - desde que seja proveniente de um
fornecedor de sua conﬁança.
Também podem ser adquiridos em conserva (enlatados),
resfriados, congelados, salgados (bacalhau) e defumados
(arenque, salmão ou truta).
Por todas essas vantagens, incluir ou aumentar o
consumo de peixes é uma atitude correta para obter os
benefícios que os seus nutrientes fornecem.

CALORIAS DOS PEIXES
E FRUTOS DO MAR

HOSPITAL TEM QUE MONITORAR
PACIENTE QUE FEZ PLÁSTICA
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APROVADA A NOVA REFORMA
ORTOGRÁFICA. VEJA O QUE MUDOU.
que recebiam o acento circunﬂexo, não devem
mais ser acentuadas. Exemplos: voo, voos,
enjoo, enjoos, abençoo, perdoo, creem,
deem, leem, veem, releem, preveem.

A reforma ortográﬁca foi sancionada em 29
de setembro de 2008, para uniﬁcar o registro
escrito em oito países que falam a língua
portuguesa: Angola, Moçambique, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor Leste,
Brasil e Portugal.
De 2009 até 31 de dezembro de 2012, estaremos
numa fase de transição, na qual ﬁcam valendo
tanto a ortograﬁa atual como as novas regras.
Em Portugal, o acordo foi aprovado em maio de
2008 e a nova ortograﬁa deverá ser obrigatória
dentro de seis anos. Acompanhe abaixo as
principais mudanças.

2- Regra do u e do i.
O que mudou? Perdem o acento agudo as
palavras em que as vogais i e u formam hiato
com um ditongo anterior. Exemplos de como
era/ como ﬁca: feiúra - feiura, baiúca - baiuca,
Bocaiúva - Bocaiuva.
3- Regra dos ditongos abertos éu, éi e ói
O que mudou? Perdem o acento agudo somente as
palavras paroxítonas. Exemplos de como era/ como
ﬁca: idéia – ideia, epopéia – epopeia, assembléia assembleia, jibóia – jiboia, bóia – boia.
O que não mudou? O acento agudo permanece
nas palavras oxítonas. Exemplos: dói, mói,
herói, anéis, papéis, pastéis, céu, réu, troféu,
chapéus.

- TREMA (totalmente abolido)
O uso do trema foi totalmente abolido. Porém,
a pronúncia das palavras que recebiam os dois
pontinhos continuará igual.
Exemplos (antes e depois da reforma): pingüim
– pinguim; tranqüilo - tranquilo e cinqüenta –
cinquenta.

4- Regra do acento diferencial.
O que mudou? Sem acento gráﬁco. Exemplos:
Ele para... (do verbo parar); o pelo (substantivo
= cabelo), os pelos; a pera (substantivo =
fruta); o polo (substantivo = jogo).
O que não mudou? Pôr (verbo): ele deve pôr
em prática tudo o que aprendeu. Pôde (verbo):
ontem, ele não pôde resolver o problema.
Pode: agora, ele não pode sair.

- NOVO ALFABETO
O nosso alfabeto passa a ter 26 letras, com a
inclusão do k, w e y.
- REGRAS ESPECIAIS DE ACENTUAÇÃO
1- Regra dos hiatos (abolida pela reforma
ortográﬁca).
O que mudou? Todas as palavras terminadas em
oo(s) e as formas verbais terminadas em eem

COOPERCICA
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COOPERCICA PARTICIPA DA VACINAÇÃO
CONTRA O VÍRUS INFLUENZA

A

Coopercica,
pelo
terceiro
ano,
participa da Campanha de Vacinação
contra o Vírus da Gripe – Inﬂuenza – em
Jundiaí. A vacinação será realizada no próximo
dia 25 de abril, das 8h às 17h, na loja 3 (V. Rio
Branco). A campanha destina-se às pessoas com
60 anos ou mais. Os associados que já possuem
carteira de vacinação podem trazê-la no dia da
vacinação.
Segundo informação da Secretaria Municipal
de Saúde, responsável pela campanha de
vacinação em Jundiaí, todos os idosos devem
tomar a vacina. A contra-indicação é para
aqueles que apresentaram reação anaﬁlática
em doses anteriores ou reação anaﬁlática a
ovo. Por não conter microrganismos vivos,
portadores de imunodeﬁciência ou câncer
podem ser vacinados. Em Jundiaí, a campanha
acontecerá de 25 de abril a 8 de maio.

DIRETORIA DA COOPERCICA REÚNE
ASSOCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os associados compareceram à Assembleia
Geral Ordinária, realizada no dia 21 de março,
e aprovaram a prestação de contas do exercício
de 2008 da Coopercica. Também foi aprovada
a renovação de 2/3 dos membros do Conselho
Fiscal, conforme estabelece o Estatuto
que rege esta cooperativa de consumo. Os
novos conselheiros, empossados durante
a assembleia para o mandato 2009/2010,
foram: ANTONIO CARLOS TOFANELI, LUIZ
CARLOS MULLER, RICARDO GOBBO NETO e
RICARDO LOURENÇON. Já GILBERTO MAZIERO
e ORIVALDO DO CARMO FUENTES, membros da
gestão anterior, permaneceram no Conselho.
DENISE GUSSON CORREA DA SILVA, JORGE
VICENTE NETO, LEANDRO RUY e MARCOS ANTONIO
IZZO estão se despedindo do Conselho depois de
cumprirem seus mandatos.
A diretoria da Coopercica aproveita a ocasião
para agradecer o empenho e dedicação desses
COOPERCICA

Orivaldo, Gilberto, Ricardo Gobbo, Antonio Carlos, Luiz Carlos e Ricardo Lourençon

conselheiros, que se reúnem uma vez por mês.
E, entre outras atribuições, acompanham
os balanços ﬁnanceiros e contábeis da Coopercica;
dão sugestões à Diretoria e também facilitam
a comunicação entre o associado e a Coopercica.
06
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MAIS DICAS DE PROGRAMAS
IMPERDÍVEIS EM “SAMPA”
1- Apreciar a vista da Torre do Banespa. O
Edifício Altino Arantes - nome que recebeu na
década de 80 e mantém até hoje -, conhecido como
Prédio do Banespa, é uma atração imperdível para
quem procura descobrir as proezas de São Paulo.
Construído a partir de 1939, está localizado próximo
às ruas que no passado formavam o centro bancário
do município como São Bento e XV de Novembro.
A inspiração arquitetônica veio do famoso Empire
State Building, em Nova York. Com 161,22 metros
de altura e 35 andares, durante quase 20 anos foi
considerado o mais alto prédio da cidade. End:
R. João Brícola, 24 (Metrô São Beto). A visita é
grátis e pode ser feita de 2ª a 6ª, das 10h às 17h.

3- Visitar o Parque Ibirapuera. O projeto
teve a participação do renomado arquiteto Oscar
Niemeyer em parceria com o famoso paisagista
Roberto Burle Marx. Atualmente quem passeia por
lá pode escolher diversas atrações, como o Museu
de Arte Moderna (MAM) - seu acervo tem cerca de
4 mil obras de arte contemporânea brasileira -,o
Pavilhão da Bienal, a Oca, o Pavilhão Japonês - um
espaço destinado à difusão da cultura do oriente,
que abriga obras de arte, carpas coloridas e um
imenso jardim japonês -, o Planetário e o Viveiro
Manequinho, onde são encontradas espécies como
Pau-brasil, Ipê e Tipuana. Além disso, há várias
áreas para atividades físicas, ciclovia, 13 quadras
e playgrounds. A entrada de cães é permitida. End:
Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana.

2- Conhecer centenas de espécies de animais
no Zoológico. A população do Zoo ultrapassa 3,2
mil animais cadastrados, representando cerca de
200 espécies de aves, 100 mamíferos, 98 répteis,
além dos anfíbios e invertebrados. São encontrados
exemplares raros de rinoceronte branco, araraspix, arara-de-lear e mico-leão. Em maio de 2001
a área ocupada pela empresa Simba Safari foi
reincorporada à Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, sendo reaberta ao público como “Zôo Safári”.
End: Av. Miguel Stefano, 4.241, Água Funda. Abre de
3ª a domingo, das 9h às 17h. Grátis para crianças
menores de 7 anos e idosos. www.zoologico.sp.gov.br.

4- Conferir o cardápio das cantinas do Bixiga.
Foi no Bixiga, no bairro da Bela Vista, que se
acomodaram, no início do século XX, as primeiras
famílias de imigrantes italianos. Ali, a tradição
italiana se instalou e resiste até hoje. O bairro é
referência na cidade pelas suas tradicionalíssimas
cantinas. As principais são: Capuano (R.
Conselheiro Carrão, 416), C. Que Sabe! (R. Rui
Barbosa, 192), Conchetta (R. Rui Barbosa, 218),
Famíglia Mancini (R. Avanhndava, 81), Gigetto (R.
Avanhandava, 63), Cacciatore (R. Santo Antônio,
855), Lazzarela (R. Treze
de Maio, 589), Montechiaro
(R. Santo Antônio, 844),
Roperto (R. Treze de Maio,
634) e Speranza, uma das
mais famosas pizzarias da
cidade (R. 13 de Maio, 1004).

TEMPEROS COOPERMAIS:

OPÇÕES PARA TODOS OS PALADARES

O

s produtos Coopermais, marca
própria Coopercica, estão fazendo
o maior sucesso nas cinco lojas.
A razão da ótima aceitação por parte dos
associados é a sua qualidade e o preço, bem
acessível. Os temperos prontos Coopermais,
por exemplo, comercializados em potes de
300g, estão sendo muito procurados pelas
associadas. Eles podem ser encontrados nos
sabores Alho e Sal, Completo sem Pimenta,
Completo com Pimenta e a novidade é
o Tempero Completo com Açafrão, que
até ganhou reportagem em uma grande
emissora de TV, ao destacar os benefícios
do açafrão e das pimentas para a saúde.
A
Coopercica
também
já
está
comercializando uma linha completa
de
temperos
desidratados
e
condimentos, além do alho reidratado
sem sal, todos da marca Coopermais.

Açafrão
No cerrado brasileiro, uma especiaria
trazida da Índia se adaptou muito bem. Pelo
nome, pouca gente conhece o cúrcuma.
É uma planta da família do gengibre.
A parte usada na culinária fica na raiz. Depois
de seca e moída, ela vira um ingrediente
que a dona de casa conhece por açafrão.
Mas o que ninguém conhecia era o poder
de cura dessa raiz. A curcumina, um pó
amarelo extraído da raiz, é cicatrizante e
antiinflamatório. É usada há mais de cinco
mil anos na ayurveda, a medicina tradicional
indiana. Por isso, Marcella Carneiro,
uma bióloga apaixonada por plantas
medicinais, questionou: seria a curcumina
poderosa também contra o câncer?
Marcella aplicou a curcumina sobre
células com melanoma, o mais grave tipo
de câncer de pele. Em poucas horas,
um resultado impressionante. “Nossos
testes demonstraram que ela matou 90%
de células de melanoma. A curcumina
pode agir de duas maneiras: impedindo o
crescimento das células cancerígenas e
provocando a morte celular, aniquilando
o
tumor”,
esclareceu
a
bióloga.

Pimentas
As Pimentas e os molhos de Pimenta
Coopermais caíram no gosto dos associados.
E podem ser encontrados em frascos ou
potes, como por exemplo, a Pimenta
Biquinho, a Pimenta de Cheiro Vermelha
e
a
Pimenta
Malagueta,
além
do
Molho de Pimenta Cumarim do Pará, Molho de
Pimenta Forte e Molho de Pimenta Jalapeno.

5- Tomar café em uma das
cafeterias internacionais
como Starbucks ou Havana.
Ambas estão instaladas nos
principais shoppings da
cidade. A Starbucks tem
a fama de servir um dos
melhores cafés do mundo.
Já a atração do Havana
é o café com doce-deleite,
acompanhado
de
alfajores.
Uma
delícia!
COOPERCICA
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3 segundos.
O Hopi Hari oferece diversão para toda a
família. Além dos brinquedos, possui dois
teatros e um bar show; três salas de projeção
(cinema 3D e simuladores) e 14 lojas. No
Theatro di Kaminda está em cartaz o musical
“Magia de Sonhar”, uma superprodução onde
participam 18 artistas, entre atores, músicos e
bailarinos. Este espetáculo motiva a platéia a
descobrir o fantástico mundo de diversões que
é um parque.
Infraestrutura
Para garantir diversão e
conforto
ao
público, o
parque conta com completa
infraestrutura como 29
pontos de alimentação,
banheiros, fraldários e
estacionamento para 5
mil veículos.
O Hopi Hari ﬁca
no
quilômetro
72
da
Rodovia
dos
Bandeirantes e abre às
sextas-feiras, das 9h30
às 17h30; aos sábados,
domingos e feriados, das
10h às 20h.
Crianças com até um metro
de altura e adultos com mais de
60 anos não pagam ingresso. Há ônibus
partindo de Jundiaí. Mais informações, no site
www.hopihari.com.br.

Parque
O Hopi Hari conta
com 47 atrações.
Um dos destaques é
a Montezum, uma das
maiores
montanhasrussas de madeira do
mundo, com quase 70 metros
de altura. Tem também a rodagigante Giranda Mundi e a torre La
Tour Eiffel, que proporciona aos visitantes
uma queda livre, da altura de 69,5 metros, em

ASSOCIADOS GANHAM CAFÉ DA MANHÃ
NOS FINAIS DE SEMANA
Um saboroso café da manhã será servido
nos ﬁnais de semana de abril, das 8h às 10h,
nas cinco lojas Cooperica. Este evento também
faz parte das comemorações de aniversário da
Coopercica. Participem!
COOPERCICA
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Mais uma super promoção de aniversário.
Trata-se do sorteio de cinco viagens
aéreas (uma por loja), com direito a um
acompanhante, para Caldas Novas (Goiás),
cidade muito conhecida em todo o país
por suas piscinas termais de água quente.
Os contemplados embarcarão no dia 14 de
maio, e passarão quatro dias no Hotel Prive,
com as despesas e hospedagem pagas pela
Coopercica
Para participar desta promoção, nas compras
acima de R$ 150,00, os associados devem
depositar os cupons ﬁscais nas urnas instaladas
na lojas Cooperica. O sorteio acontecerá no dia
01 de maio. Consulte regulamento nas lojas!

*Foto ilustrativa

A
Coopercica
comemora este mês 40
anos de existência. Para festejar a data, a
Coopercica preparou ótimas promoções para
os seus associados. Uma delas é a “Promoção
Maluka”, resultado de uma parceira com o
Hopi Hari, um dos maiores complexos de lazer
da América Latina, a cerca de 30 minutos de
Jundiaí. As cinco lojas da Coopercica estão
vendendo ingressos mais baratos do que na
bilheteria do parque. Ao comprar o passaporte
nas lojas Coopercica, o preço cai de
R$54,90 para R$34,90, e o associado
ainda ganha o fura-ﬁla (bilhete
que isenta o visitante de
pegar ﬁlas nos brinquedos).
Nas
bilheterias
do
parque o fura-ﬁla custa
R$15,00. Esta promoção
é válida até o dia 26
de abril.

ASSOCIADOS VÃO CONCORRER A CINCO
VIAGENS PARA CALDAS NOVAS

COOPERCICA SORTEIA DIARIAMENTE
CESTAS DE PRODUTOS
Durante todo o mês de abril serão sorteadas
cestas de produtos. Os sorteios são diários
(cinco por dia), em todas as lojas Coopercica.
A ordem do sorteio é a seguinte: produtos da
Padaria (segunda-feira), produtos da Feirinha
(terça-feira), Kit Churrasco (quarta-feira),
mercadorias de Higiene e Limpeza (quinta-

feira) e produtos Marca Própria Coopercica
(sexta-feira, sábado e domingo).
Para participar desta promoção, o associado,
deverá depositar seu cupom ﬁscal, no valor
acima de R$30,00, nas urnas instaladas nas
lojas Coopercica. Consulte regulamento nas
lojas.

COOPERCICA & PRÓ SUCO VÃO SORTEAR
CINCO COMPUTADORES
*Foto ilustrativa

COOPERCICA & HOPI HARI REALIZAM
A “PROMOÇÃO MALUKA”!

A Coopercica & Pró Suco vão sortear cinco microcomputadores
XTA Officer I-1 (um por loja) no dia 02 de maio, às 10 horas. Os
associados que comprarem cinco refrescos Pró Suco (sabores)
receberão um cupom de sorteio para ser preenchido e depositado
na urna desta promoção, instalada nas cinco lojas Coopercica.
A promoção, que começou no dia 07 de março, será
encerrada no dia 30 de abril. Além do computador,
cada
contemplado
receberá
um
monitor
LCD
15”
e uma impressora HP. Consulte regulamento nas lojas
e boa sorte!
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