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Zakumi, o mascote da Copa!
Zakumi, o simpático leopardo
escolhido para ser mascote da
Copa do Mundo da África do Sul, é
a combinação de “ZA” - iniciais de
África do Sul em dialeto africano e “kumi” - nome do número 10 em
alguns países da África.
A África do Sul será o primeiro
país africano a sediar uma Copa. O
esporte é uma paixão nacional desde
o século 19, quando os primeiros
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clubes foram fundados.
De 11 de junho a 11 de julho de
2010, a África do Sul será o palco
de um dos maiores eventos do
planeta. Os jogos serão distribuídos
em oito províncias e nove cidades.
Mais de meio milhão de visitantes
são esperados no país. A tabela
completa dos jogos você encontra
na página 6. Recorte e torça pela
nossa seleção!
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Acompanhe a entrevista com o associado Claudionor.

Promoções 09

Confira os prêmios da campanha de aniversário.
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Experimente os Ovos Coopermais.
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Conheça o calendário de
vacinação da nova gripe.

Feijão, recomendado para todas as idades!

Feirinha 14

Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para abril.

Culinária

Receitas muito gostosas!

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

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco - Fone: 3378-1666

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves - Fone: 3308-3050

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

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

E x pediente
Publicação mensal da Cooperativa de Consumo Coopercica • Presidente: Orlando Bueno Marciano • Diretora Comercial: Beatriz
de Melo Palacine Carvalho • Diretor Administrativo Financeiro: José Apparecido Longo • Projeto Gráfico: Legatto Propaganda
(11) 4587-0664 • Tiragem: 10.000 exemplares • Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685 • Matérias para
a revista: monica.julia@terra.com.br • Sugestões e Publicidade: atendimento@legatto.com.br • Atendimento ao Associado:
eventos@coopercica.com.br (Eliana Bárbara).
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SAÚ D E

calendário de vacinação
contra a nova gripe
Até o dia 19 de março, os profissionais da Saúde e os indígenas já
tinham sido imunizados contra o vírus
influenza A (H1N1). De 22 de março a
02 de abril as gestantes, as crianças
entre seis meses e dois anos de idade
incompletos (23 meses) e as pessoas
com problemas crônicos com até 60

anos de idade também receberam a
vacina. Para estes e outros grupos, a
vacinação é gratuita (ver tabela abaixo). A estimativa é de que 91 milhões
de pessoas sejam vacinadas contra a
nova gripe.
Para receber a vacina é necessário
pertencer a algum grupo indicado pelo

Ministério da Saúde. É preciso levar
ao local de vacinação o RG e a carteirinha de vacinação. O medicamento é
contra-indicado para quem tem alergia
a ovo. Os pacientes devem consultar o
médico antes de tomar a vacina, para
esclarecer dúvidas e receber orientações.

*CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A (H1N1)
5 A 23 DE ABRIL

População de 20 a 29 anos

Qualquer pessoa nessa faixa etária

24 de abril
a 7 de maio

Idosos com problemas
crônicos (mais de 60 anos
de idade)

O período coincide com a vacinação de idosos
para a gripe comum. Quando eles forem tomar
a vacina, receberão também imunização contra
o vírus influenza A (H1N1), caso tenham algum
destes problemas:
• Obesidade grau 3;
• Doenças respiratórias crônicas desde a
infância;
• Asmáticos (formas graves);
• Doenças crônicas com insuficiência respiratória;
• Doença neuromuscular com comprometimento
da função respiratória;
• Imunodeprimidos (pacientes em tratamento de
Aids e câncer ou portadores de doenças que
debilitam o sistema imunológico);
• Diabetes mellitus;
• Doença hepática;
• Doença renal (principalmente em pacientes com
diálise);
• Doença hematológica;
• Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência
Cardíaca;

Fonte: Ministério da Saúde**

10 a 21 de maio

População de 30 a 39 anos

Qualquer pessoa nessa faixa etária

** As pessoas que não fazem parte dos grupos assinalados acima, poderão tomar a vacina em consultórios particulares,
portanto, terão que arcar com as despesas.

A vacinação contra o vírus influenza A ocorre antes do inverno, período em que as gripes aparecem de forma mais
acentuada. A medida já foi adotada em boa parte dos países do Hemisfério Norte e agora começa no Hemisfério Sul.
No mundo, ao menos 16 mil pessoas já morreram dessa doença. Em 2009, o Brasil confirmou 27.850 casos, com 1.700
óbitos. O Brasil já registrou 121 casos nos primeiros três meses deste ano.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a vacinação contra a nova gripe, pois não é possível prever o
comportamento do vírus H1N1 quando o inverno chegar ao Hemisfério Sul. O temor é que os países mais pobres enfrentem um novo surto da doença.
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PERF I L

Conheça as preferências DO
Associado CLAUDIONOR, DA LOJA 3
Nome: Claudionor Roberto
Vitalli – associado desde 1996
Profissão: Aposentado da
Fepasa
Esposa: Fátima Aparecida
Pavan Vitalli
Filhos: Leandro (24 anos) e
os gêmeos Maicon e Larissa (15
anos)
Loja que mais freqUenta: 3 (Av. Frederico Ozanan)
O que mais gosta na
Coopercica: do atendimento dos funcionários e também de
freqüentar o restaurante da loja
3. “Meu sogro Fernando Pavan,
já falecido, foi um dos fundadores
dessa cooperativa. Comecei fazendo compras na loja 1, da Rua
João Ferrara; depois que abriu a
loja 3, na Av. Frederico Ozanan,
só faço compras aqui”.
O que mais gosta de comprar na Coopercica: queijos, frutas e chocolate.
Coopercica é mais que um
supermercado porque “além da
qualidade dos produtos e de preços bem
competitivos, a loja serve como um verdadeiro ponto de encontro de amigos e
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conhecidos. Por isso é muito bom comprar na Coopercica”.
Sonho de consumo: viajar muito
Uma viagem: Caldas Novas. “Já fui
três vezes e pretendo voltar em maio”.
Prato favorito: Massas (macarronada, lasanha, nhoque...). “Sou vegetariano desde os 9 anos”.
Time: Paulista Futebol Clube

HobbY ou esporte: Caminhada e bicicleta. “Caminho 10
km por dia e também gosto de andar de bicicleta”.
Ser
ecologicamente
correto “é saber usar racionalmente a água porque ela pode
faltar logo”.
Minha história: “Quase
entrei para o Livro dos Recordes,
o Guinness Book, na categoria
maior número de quilômetros
rodados. Isso foi em 1982, logo
depois que terminou a Guerra
das Malvinas. Eu, minha esposa,
meus cunhados e um bebê (filho
deles) rodamos mais de 10 mil km
em apenas 17 dias. Saímos de
Jundiaí, fomos até Foz do Iguaçu;
depois, Buenos Aires, Bariloche
e Mendoza. O retorno dessa jornada começou pelo Rio Grande do Sul,
até chegarmos em Jundiaí. A viagem foi
emocionante e realizada em um Corcel II
(ano 1980). Só não entramos para o Guiness porque meses depois a Chevrolet
realizou um test drive com um de seus
veículos e rodou uma quilometragem
maior. Mesmo assim, foi uma aventura
inesquecível”.
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aniversário

cOOPERCICA:

ESTAMOS COMEMORANDO 41 ANOS DE SUCESSO!
A Coopercica tem muitas
histórias para contar. São 41
anos de existência, desde a
sua fundação em 14 de abril
de 1969. Esta cooperativa
de consumo nasceu na
antiga fábrica da Cica, com
62 sócios-fundadores. Hoje
conta com cinco modernas
lojas – quatro em Jundiaí
e uma em Campo Limpo
Paulista - e mais de 132 mil
associados.
Muitas das histórias da Coopercica - de sucesso, determinação, garra e acima de tudo profissionalismo - estão registradas
na sua Revista, que completou
13 anos de existência em outubro
de 2009.
A Coopercica orgulha-se em
ser uma cooperativa, apesar das
dificuldades que enfrenta como o
fim da isenção de impostos pelo
governo. Fundamental: nessa trajetória bem sucedida, a Coopercica vem conseguindo superar as
dificuldades com muita criatividade, trabalho e seriedade. Além
disso, tem a convicção de que
exerce importante papel na sociedade, ao criar empregos, servir como reguladora de preços na
região e estar engajada em questões ecológicas e sociais, através
de realizações de campanhas de
repercussão regional.
A Coopercica ainda procura
encantar seus associados realizando campanhas promocionais
e firmando convênios com empresas que oferecem descontos
diferenciados. Por tudo isso, podemos afirmar: a Coopercica é
muito mais que um supermercado!
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Cooperativismo

O cooperativismo brasileiro fechou 2009 de forma positiva. O
número de associados cresceu
4,62% e o de empregos gerados,
7,71%. “Os indicadores mostram
a dinâmica do cooperativismo e
sua visão em buscar alternativas
e oportunidades em um período
pós-crise”, comentou Márcio Lopes Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Confira a seguir um resumo

do cooperativismo brasileiro no
ano passado.
Número

7.261

de

cooperativas:

Empregos diretos: 274.190
Associados: 8.252.410
Participação no PIB nacional: 5,39%
Faturamento total: R$ 88,5

bilhões

Faturamento em exportações: US$ 3,63 bilhões
Quantidade exportada: 7,09

milhões de toneladas

COOPERCICA

PROMOÇÕES

“ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO:
41 ANOS DA COOPERCICA”
Foto meramente ilustrativa

A Coopercica preparou ótimas
ofertas e promoções para comemorar os seus 41 anos. A promoção “Especial de Aniversário:
41 anos da Coopercica” irá sortear muitos prêmios, dentre eles
05 TVs de LCD de 32 polegadas
(uma por loja). A promoção é válida de 01 a 30 de abril.
SORTEIOS
O sorteio das TVs de LCD

acontecerá no dia 01 de maio.
Para participar, basta depositar o
seu cupom fiscal, a partir de R$
50,00, nas urnas instaladas nas
lojas Coopercica.
Aproveite as ofertas de aniversário, para adquirir produtos de
ótima qualidade com preços bem
atraentes.
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!!!!!

“SORTEIOS DIÁRIOS DE ANIVERSÁRIO”
Durante o mês de abril, serão
sorteadas diariamente cinco cestas de produtos (uma por loja).
A ordem do sorteio é a seguinte:
bolos confeitados (segunda-feira),
cestas de frutas (terça-feira), kit

churrasco (quarta-feira), kit de
higiene e limpeza (quinta-feira) e
produtos Marca Própria Coopercica (sexta-feira, sábado e domingo).
Para participar desta promo-

ção, o associado também deverá
depositar o seu cupom fiscal, a
partir de R$ 30,00, nas urnas instaladas nas lojas Coopercica.
Consulte regulamento nas lojas!

A campanha promocional “Sua
Mãe é uma Jóia e Capa da Revista Coopercica de Maio” foi um
sucesso e terminou no dia 03 de
abril. Na próxima edição, serão
publicados os contemplados com
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Foto meramente ilustrativa

“Sua Mãe é uma JOia e Capa da
Revista Coopercica de Maio”
as alianças de ouro (uma por loja)
e também vamos conhecer, entre
todos os sorteados, a Mãe que é
capa da Revista em maio. Uma
singela homenagem da Coopercica às Mães.
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MARCA PRÓPR I A

Ovos Coopermais:

fonte de proteína e vitaminas

Você já experimentou os Ovos Coopermais? Eles são saudáveis porque
são produzidos de forma mais natural,
ou seja, sem explorar ao máximo o potencial fisiológico da galinha. Resultado:
produto de ótima qualidade nutricional.
Além disso, o preço dos Ovos Coopermais é bem atraente.
O Comércio de Ovos Preti Ltda, tradi-

cional empresa jundiaiense fundada em
1981, é a responsável pelo fornecimento
dos ovos à Coopercica. Contando com
tecnologia de ponta e mão de obra especializada, esta companhia fornece produtos de alta qualidade para satisfazer
os consumidores mais exigentes.
Bem à saúde
Segundo a British Nutrition Foundation, o ovo não é mais o vilão do colesterol e muito menos responsável pelo risco
de ataques cardíacos. Estudos dessa
fundação comprovaram que o ovo não
faz mal à saúde e é riquíssimo em nutrientes.
O ovo pode ajudar na dieta das pessoas. Isso porque a gema contém gorduras do bem - a monoinsaturada e ômega
3 -, que auxiliam no controle do nível de

açúcar no sangue, evitando picos de insulina, que disparam o apetite e favorecem o depósito de gorduras. Na gema
também estão presentes vários nutrientes, como vitaminas A, do complexo B, E,
K, D, zinco, ferro e selênio. Todas essas
substâncias são antioxidantes, ajudam
a equilibrar o organismo e a combater o
envelhecimento precoce das células.
Clara poderosa
A clara possui leucina, um aminoácido que ajuda a manter a massa magra,
diminuindo espaço para a gordura. Esta
é a razão dos suplementos nutricionais
para atletas conterem esse ingrediente
na sua composição. Afinal, a clara é usada para minimizar os riscos de perda de
músculos e quanto mais músculos seu
corpo tiver, mais calorias ele queimará.

ECOLOG I A

estilistas transformam lixo
em moda eco fashion

O Brasil tem potencial para ser a
cara do mercado eco fashion no mundo.
Afinal, o mercado externo já valoriza o
trabalho artesanal brasileiro. O que falta
é mostrar ao mundo sua preocupação
ambiental e como pode ajudar as populações carentes a se envolverem nesse
novo segmento de trabalho.
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Esse novo mercado já começa a dar
sinais de sua potencialidade. Por exemplo, na São Paulo Fashion Week, os
desfiles da moda outono-inverno destacaram o tema sustentabilidade. A Osklen
apresentou tecidos ecológicos como a lã
orgânica, o feltro de lã reciclada e a seda
ecológica. Muitas dessas peças já estão
à venda no mercado, como a blusa de
tricô masculino de palha de seda, além
do vestido, da bolsa e da bota feitas com
o feltro.
Já a Iódice mostrou na passarela produtos sustentáveis da Amazônia, como
as sementes que viraram bijuterias. E,
seu próximo projeto, é se deslocar até
a reserva de Mamirauá para capacitar
artesãos locais e mostrar à comunidade
como melhor aproveitar esses materiais.
A idéia é capacitá-los para fornecer produtos aos grandes nomes da moda in-

ternacional.
Os estilistas da Cavalera desenvolveram carteiras e bolsas que aliam formas tradicionais a uma matéria-prima
inovadora: o saco de cimento.
Pelas mãos da artista plástica paulista Nana Hayne, teclas de teclado viram
anéis e a placa-mãe transforma-se em
colar. Graças a essa artista, o lixo eletrônico vira bijuterias, artigos de decoração,
esculturas e telas.
Dicas
Se você quer ter atitudes ecologicamente corretas, chame apenas um elevador por vez. Para o arranque, o equipamento consome até 10 vezes mais
energia do que quando está em movimento. Outra opção saudável é trocar o
elevador pelas escadas. Você escolhe e
a natureza agradece!

COOPERCICA
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TURISM O

Novas regras para cancelamentos

de voo ou overbooking
A Agência Nacional de
Aviação Aérea (ANAC)
acaba de divulgar novas
regras para cancelamentos
de vôos ou overbooking,
que começam a valer em
junho.
Cancelamentos

Como é: a empresa não era

obrigada a dar prioridade para o
passageiro ser reembolsado.
Como fica: a prioridade passa a ser o passageiro, ao invés de
quem não comprou a passagem.

Reembolso

Como é: solicitação somente

após 4 horas e reembolso em 30
dias.
Como fica: solicitação imediata e devolução imediata do
valor.
Troca de aeronave ou
overbooking

Como é: empresa podia
esperar até 4 horas para providenciar reacomodação, em vôo
próprio ou de terceiro; não havia
previsão de troca de modelo (uso

de carro ou ônibus).
Como fica: deve-se providenciar imediatamente a reacomodação, no próximo vôo disponível; por opção do passageiro,
pode ser usado outro transporte.
Assistência material

Como é: só após 4 horas, facilidade de comunicação, alimentação e hospedagem.
Como fica: em 1 hora, facilidade de comunicação; em duas
horas, fornecimento de alimentação e em 4 horas, acomodação.

Conheça os feriados de 2010
03 de junho • Corpus Christi • quinta
09 de julho • Revolução Constitucionalista • sexta
07 de setembro • Independência • terça
12 de outubro • Dia das Crianças • terça
02 de novembro • Finados • terça
15 de novembro • Proclamação da República • segunda
20 de novembro • Consciência Negra • sábado
25 de dezembro • Natal • sábado

Seja turista na sua cidade
Não existe viagem mais barata do que aquela que a gente
faz à própria cidade onde mora. Sempre que puder, olhe para
a sua cidade com óculos de turista, ou seja, faça os programas
que faria se recebesse visitantes. Use a programação cultural
como guia para ir a lugares aonde não vai há séculos.
De vez em quando, tome café da manhã numa padaria bem
bacana. Faça questão de experimentar restaurantes fora da
sua rota. Tudo isso é especialmente gostoso para fazer naqueles feriadões em que os outros entopem as estradas e os aeroportos.
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NUTRIÇ ÃO

FEIJÃO, ALIMENTO

para todas as idades!

O feijão, alimento típico
da dieta do brasileiro,
apresenta quase todas
as quantidades de
aminoácidos necessárias
para o crescimento das
crianças e a manutenção
do organismo adulto.

de glicose, regularizam o intestino e o ferro é melhor absorvido
quando consumido com alimentos fontes de vitamina C. O feijão faz parte do “prato brasileiro”, juntamente com o arroz, bife
e batata frita.

Deve-se comer diariamente
o equivalente a uma concha pequena nas refeições, de preferência, acompanhado de arroz,
fonte de vitaminas do complexo B. Juntos, representam uma
combinação perfeita, muito similar às proteínas da carne.
O feijão é fonte de fibras solúveis que modulam os níveis

Apesar do Brasil ser o maior
produtor e consumidor mundial
de feijão, ele surgiu em países
da América Central como México, Guatemala e Costa Rica. Há
muitos tipos de feijão, os mais
conhecidos são:
Feijão-preto: usado em feijoadas
Feijão-roxinho:
consumi-

COOPERCICA

Variedades

do em saladas, sopas e
como acompanhamento
Feijão-fradinho: também conhecido como
feijão-de-corda, é usado
no preparo de acarajé
Feijão-mulatinho:
bom para acompanhamento, embora em algumas regiões seja usado
na feijoada
Feijão-branco: para
sopas e saladas, também fica excelente em
cozidos
Feijão-jalo:
ótimo
para sopas e saladas
Feijão-rosinha: para
acompanhamento; junto
com o feijão-mulatinho,
são os tipos mais consumidos
Feijão-rajadinho ou
feijão-verde:
próprio
para acompanhamento
Feijão-carioca: é a variedade mais cultivada e consumida
pelos brasileiros.
Benefícios
O feijão é rico em fibras, que
auxiliam na diminuição do risco
de doenças cardiovasculares,
diabetes e colesterol. Por ser
fonte de ferro, seu consumo
pode ajudar a evitar o risco de
anemia. É constituído por substâncias antioxidantes, que capturam radicais livres e assim
pode evitar o câncer. Rico em
carboidratos, o feijão também
ajuda no funcionamento do sistema nervoso.
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FEIRIN H A

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

Abóbora japonesa
Abóbora moranga
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Alho a granel
Batata
Cebola
Jiló
Gengibre
Pepino caipira
Pepino verde

Frutas
Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Alface
Almeirão
Abóbora seca
Chuchu
Milho-verde
Pimentão verde
Quiabo
Repolho
Rúcula
Vagem

Abacate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Mamão formosa
Manga Tommy
Melancia
Melão
Mexerica Cravo
Mexerica Ponkan
Pêra importada
Tangerina Murcote

Abacaxi Havaí
Ameixa importada
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Limão
Maçã nacional
Maracujá
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Frutas

Acelga
Ameixa nacional
Pimentão vermelho
Agrião
Coco seco
Rabanete
Batata doce
Goiaba
Salsinha
Berinjela
Kiwi
Salsão
Beterraba
Laranja Pêra
Tomate
Brócolis
Mamão papaia
Cenoura
Manga Palmer
Couve-manteiga
Nectarina nacional
Ervilha
Pêssego nacional
Escarola
Uva Benitaka
Espinafre
Uva Brasil
Mandioca
Uva Itália
Pimentão amarelo
Uva Rubi
Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Procure sempre comprar alimentos da época, pois a abundância na oferta garantirá um preço bem acessível e alimentos mais
saborosos. Observe, a seguir, os critérios de classificação dos hortifrutis:
ÓTIMO: boa oferta do produto, preços mais baixos e melhor qualidade.
BOM: oferta estável e preços equilibrados, com valores oscilando de acordo com a procura.
REGULAR: produto fora de safra, ou seja, pouca oferta na comercialização dos produtos no mercado. Tendência de alta nos
preços e nem sempre com a qualidade desejada.
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