Índice

Envie fotos para o banco de
imagens da Coopercica
A Coopercica está criando um banco de imagens dos seus associados e familiares, para
publicação na Revista Coopercica em datas
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Promoções
Confira os ganhadores dos
sorteios.
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Bueno Marciano • Diretora Comercial:
Beatriz de Melo Palacine Carvalho • Diretor
Administrativo Financeiro: José Apparecido
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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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Adria Liggero: macarrão de
verdade, em 4 minutos!

14 Fazendo a Feira
Couve-manteiga é o destaque
de maio.

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

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4582-3048

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

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
2

COOPERCICA

COOPERCICA

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
As vitaminas são
super poderosas!
As vitaminas, fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo, são encontradas em todos os alimentos. Elas participam da
renovação das células, reconstrução dos tecidos e
coagulação do sangue, regulando o metabolismo.
São classificadas em grupos: A, do complexo B,
C, D, E e K.
A falta de vitaminas pode provocar deficiências
no organismo. A carência de vitamina A, por exemplo, pode causar problemas de visão, pele, unhas
e cabelos fracos.
As vitaminas do complexo B interferem no funcionamento do sistema nervoso, músculos – inclusive o coração – e no sangue, causando anemia. A
escassez de vitamina B12, por exemplo, prejudica
na formação de hemácias e multiplicação celular.
Já a falta da vitamina C prejudica o sistema
imunológico e a regeneração das mucosas.
A carência da vitamina D provoca inibição do
crescimento, raquitismo e deformidades ósseas.
A carência de vitamina E está ligada ao envelhecimento precoce. E a falta da vitamina K interfere no mecanismo de coagulação do sangue.
Por outro lado, o excesso de vitaminas (hipervitaminose) causa sérios efeitos colaterais, como
disfunções nos rins e fígado, dores de cabeça e

náuseas.
Por isso, antes de começar a tomar vitaminas
por conta própria, procure um médico que poderá
avaliar suas reais necessidades. Se houver necessidade, irá receitá-las e determinar as respectivas
doses.
Fontes
A vitamina D promove a absorção de cálcio,
essencial para o desenvolvimento dos ossos e
dentes. O organismo pode sintetizar a vitamina D
quando a pele é exposta aos raios solares. Acompanhe a seguir as principais vitaminas e suas respectivas fontes.
• Vitamina A: abóbora, cenoura, batata-doce,
brócolis, damasco seco e fígado.
• Vitamina B 12: ovos, carnes, aves, moluscos, leite e derivados.
• Vitamina C: laranja, limão, acerola, caju, kiwi,
morango, couve, brócolis e tomate.
• Vitamina D: peixes, ostras e cereais.
• Vitamina E: gérmen de trigo, azeite de oliva, amêndoas, nozes, castanha-do-pará, gema de
ovo, espinafre e aspargo.
• Vitamina K: repolho, couve-flor, espinafre e
outras folhas verdes, cereais e soja.

Tirando as dúvidas
1- Vitamina engorda?
Não. Elas não possuem calorias.
2- Vitamina cura gripe?
Não. Quem combate os vírus responsáveis pela gripe é o sistema imunológico de cada um. O que
acontece é que a vitamina C ajuda as defesas do organismo a combater esse vírus.
3- Qual a quantidade ideal de vitamina C que deve ser ingerida diariamente?
É aconselhável o consumo de até 60 mg por dia de vitamina C, o equivalente a aproximadamente
meio copo de suco de laranja. Porém, alguns pesquisadores acham essa quantidade insuficiente para
suprir as necessidades da vida moderna, entre elas, o estresse e a poluição. Por isso, alguns especialistas
recomendam que se tome até 1 grama de vitamina C por dia.
4- Quais são os benefícios da vitamina C?
Inúmeros. Para se ter idéia, a maioria dos mamíferos tem a capacidade de produzir a própria vitamina
C, o que, infelizmente, não acontece com o ser humano. É um poderoso antioxidante que combate o
envelhecimento precoce das células. Ajuda também na cicatrização e na regeneração das mucosas e da
pele; combate vírus e bactérias e ainda fortalece as defesas do organismo.
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Consumo
Diferenças entre os
cartões de débito e crédito
O cartão de débito foi criado para ser usado
em transações do tipo “compre agora e pague
agora” e está vinculado à conta bancária. Por
isso só pode ser utilizado até o montante que
houver disponível na sua conta.
Já o cartão de crédito pode ser usado para
“comprar agora e pagar depois”. É uma alternativa de pagamento por empréstimo (a crédito),
ou seja, uma instituição financeira adianta o dinheiro no ato da compra com o cartão, independente de você ter ou não o dinheiro disponível
na sua conta. Ao usar o cartão de crédito terá
direito a um período de crédito gratuito para pagar a dívida sem juros.
O titular recebe mensalmente no endereço
indicado a fatura para pagamento e pode escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando
o pagamento do restante para o mês seguinte

mediante cobrança de juros.
Um dos inconvenientes do cartão de crédito
é não pagar o valor cobrado nas faturas e constatar depois de algum tempo que em função da
cobrança de juros a dívida cresceu muito.
Toda conta de cartão de crédito possui um
limite de compras definido pelo banco emissor.
As compras efetuadas reduzem o limite disponível até que, quando insuficiente, novas compras
são negadas. O pagamento da fatura libera o
limite para ser usado novamente.
Cartões
Em 1968, o Bradesco foi o responsável pela
emissão do primeiro cartão de crédito brasileiro,
o Elo.
Até o final de 2006, foram contabilizados 80
milhões de cartões de crédito e 190 milhões de
cartões de débito no Brasil.

Jovem conectado decide
compras da família
É o que revela a pesquisa realizada pelo
Data Popular. Com maior acesso à informação,
a chamada geração Y tem mais voz dentro de
casa e assumiu um papel de protagonista no
consumo da família. Ele ensina aos pais a lidar

com a tecnologia e a comprar, além de participar
e até liderar as principais decisões da casa.
A massa de renda dos 53,6 milhões de brasileiros entre 18 e 34 anos deve somar R$ 498,1
bilhões no Brasil ainda este ano. Dessa população, 59,3% têm cartão de crédito.
Em 2011, os jovens de 18 a 29 anos foram
os que mais consumiram, segundo a Marplan.
Enquanto 47% desses jovens viajaram pelo
Brasil em 2011, a taxa foi de 40% entre pessoas
de 30 a 70 anos. No mesmo período, 40% dos
jovens de até 29 anos possuíam computador e
4% tinham smartphones, ao passo que o índice
de penetração desses produtos era de 26% e
2%, respectivamente, entre os adultos com
mais de 30 anos.
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Perfil

Com a palavra,
a associada Mara Lia
Nome:
Mara Lia Mattiasi Barboza
Associada:
Desde 23/10/1991
Estado civil:
Casada com Carlos José
Filhos:
Gabriel Henrique, Mariana Vitoria e Clara
Rafaela
Ocupação:
Diretora da EMEB “Prof. Flávio D´Angieri”
Lojas que frequenta:
1e3

Música:
Legião Urbana e Zeca Baleiro

O que mais gosta na Coopercica:
“ Desde solteira já fazia compras com a minha mãe aqui. Depois me casei e continuei
comprando na Coopercica. Portanto, estou fidelizada a esta cooperativa; os produtos que
preciso, as marcas que gosto e a qualidade que
procuro sempre encontro aqui. Outro aspecto
que considero muito importante nas lojas é o
atendimento, pois os funcionários sempre são
muito atenciosos e prestativos em todos os setores.”
Sugestões:
“Instalação de uma área de recreação nas
lojas, para que as crianças possam brincar e se
divertir enquanto os pais fazem compras”.
Próxima viagem:
Cruzeiro
Pratos preferidos:
Massas e peixes
Hobbie:
Leitura

Livro:
Publicações espíritas de André Luiz e Emmanuel

Filme:
“Nosso Lar”, de Wagner de Assis
Sonho:
“Que todas as crianças possam crescer saudáveis e felizes, tendo uma família para protegê-las, orientá-las, ampará-las e educá-las, ao
mesmo tempo em que a Escola cumpra o seu
papel fundamental de ajudar na formação de
cidadãos éticos, críticos, com valores morais
e sociais que contribuam para a construção de
uma sociedade mais digna e justa”.
Mensagem:
“Que saibamos aproveitar todas as oportunidades que surgirem em nossa vida. Que aproveitemos o tempo que temos para melhorar conhecimentos, pensamentos e sentimentos. Que
possamos perceber o lado bom das coisas que
nos acontecem. Que busquemos constantemente a felicidade que trazemos dentro de nós
mesmos e das pessoas que amamos. Que reconheçamos a presença divina do Pai Celeste
em tudo que nos cerca. Enfim, que possamos
ser melhores a cada dia.”

COOPERCICA
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Datas

Lazer & Cultura
Titãs, a principal atração da
Virada Cultural em Jundiaí
Jundiaí recebe pelo quinto ano consecutivo
a Virada Cultural Paulista, marcada para os dias
19 e 20 de maio. A principal atração, os roqueiros Titãs, farão o encerramento do evento, no
Parque da Uva, às 18 horas.
Em 2011, a Virada Cultural em Jundiaí reuniu 124 mil pessoas, o quarto maior público das
23 cidades do interior que receberam o evento
no último ano. Confira, abaixo, os espetáculos
que serão realizados também no Polytheama.
Esta programação está sujeita a alterações.
PALCO EXTERNO: PARQUE DA UVA
18h30 – DJ INCIDENTAL – Música
19h30 – BLUBELL – Música
20h30 – OS IRMÃOS SABATINO – Intervenção
Circense
21h – MÚSICOS JUNDIAIENSES
22h – OS IRMÃOS SABATINO
22h30 – CASUARINA – Música
23h30 – OS IRMÃOS SABATINO
0h – TERESA CRISTINA / GRUPO SEMENTE –
Música
1h30 – DJ INCIDENTAL – Música
15h – MÚSICOS JUNDIAIENSES
16h – CIA MUNDU RODÁ DE TEATRO FÍSICO
E DANÇA
16h30 – FIM DE FEIRA – Música
17h30 – CIA MUNDU RODÁ DE TEATRO FÍSICO
E DANÇA
18h – TITÃS – Música

PALCO INTERNO: TEATRO POLYTHEAMAA
18h30 – BALLET STAGIUM (ADONIRAN)
19h30 – CIA. BUBIÔ FICO LÔ ! – OS GRANDES
PALHÁGICOS – Intervenção Circense
20h30 – BARTOLOMEU, O QUE SERÁ QUE
NELE DEU? – Teatro
21h30 – CIA. BUBIÔ FICO LÔ ! – OS POLICIAIS
VIGIAS
22h30 – SWAMMY Jr. & MARCELO PRETO –
Música
23h30 – CIA. BUBIÔ FICO LÔ ! – SOLÁSTICOS
0h30 – CÉREBRO ELETRÔNICO – Música
2h – CIA. BUBIÔ FICO LÔ ! – NOSSO FORTE É
A RIMA
2h30 – LÉO LINS – Stand Up
10h30 – OSESP – Música
13h00 – CIA PERNUDA – Intervenção Circense
13h30 – CIA LE PLAT DU JOUR – OS 3 PORQUINHOS – Teatro Infantil
14h30 – CIA PERNUDA
15h – SINAMANTES – Música
16h – CIA PERNUDA
16h30 – FABIO GOES – Música

Festa do Peão em Cajamar
De 18 a 27 de maio, acontece a 21ª Festa do Peão de Cajamar com a participação de artistas
renomados e também a realização de rodeios. Confira abaixo a programação dos shows.
18/05 (sexta, 23h30) – Thiaguinho (ex-Exaltasamba)
19/05 (sábado, 23h30) – Michel Teló
20/05 (domingo, 21h) – João Neto & Frederico (grátis)
25/05 (sexta, 23h30) – Jorge & Mateus
26/05 (sábado, 23h30) – Fernando & Sorocaba
27/05 (domingo, 21h) – João Carreiro & Capataz (grátis)
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Ser Mãe é o maior ato de coragem
que alguém pode ter!
Falam que Mãe é Mãe, aqui ou em Marte.
Porém, os comportamentos se diferem. Para
compreender melhor, vamos observar a natureza.
A mamãe-canguru deixa seus filhotes saírem
da bolsa com menos de um ano. Já a mamãeáguia, aos primeiros sinais que os filhotes podem voar, balança o ninho. E a mamãe-galinha,
assim que os pintinhos crescem, dispersa-os
pelo terreiro.
Portanto, a fauna nos ensina que devemos
cuidar, proteger e alimentar os filhos, mas sem
exageros.
Temos que incentivar a autonomia deles.
Ensinando-os a serem responsáveis, estaremos criando filhos independentes, seguros e

preparados para enfrentar as dificuldades da
vida.
Segundo o poeta José Saramago, filho é um
ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos
para darmos os melhores exemplos e de como
podemos aprender a ter coragem.
Ser mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo
de dor - principalmente de incertezas de estar
agindo corretamente e do medo de perder algo
tão amado.
Perder? Como? Não é nosso, recordamse? Foi apenas um empréstimo!

Qual é o seu perfil?
Mãe intelectual: Não dispensa um bom livro. Adora assistir documentários ou filmes.
Procura incentivar, desde cedo, o hábito da leitura em casa.
Mãe moderna: Está por dentro de todas as
novidades, em especial, as do universo tecnológico.

Mãe esportiva: Seu look é casual. Costuma
frequentar estádios ou participar de competições de vôlei, tênis ou corrida.

Homenagem da Coopercica
ao Dia das Mães

COOPERCICA
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CONFIRA OS ganhadores do
“FESTIVAL DE PRÊMIOS E OFERTAS TODOS OS DIAS”
Os contemplados receberam, entre outros prêmios, Tvs 32”,
Micros Systems, Fogões e Lavadouras de Roupas.
Dia 01/04

Dia 12/04

Dia 23/04

Dia 02/04

Dia 13/04

Dia 24/04

Dia 03/04

Dia 14/04

Dia 25/04

Dia 04/04

Dia 15/04

Dia 26/04

Dia 05/04

Dia 16/04

Dia 27/04

Dia 06/04

Dia 17/04

Dia 28/04

Dia 07/04

Dia 18/04

Dia 29/04

Dia 08/04

Dia 19/04

Dia 30/04

Dia 09/04

Dia 20/04

Dia 10/04

Dia 21/04

Loja 1 • Gioconda de Souza Castro
Loja 2 • Joceli Ap. Ribeiro Neuberger
Loja 3 • Rubens Mussatto Junior
Loja 4 • Cláudio Benedito de Moraes
Loja 5 • Márcia Cristina S. Olaia
Loja 1 • Roseli Constantina de Araújo
Loja 2 • Maria das Graças de O. Silva
Loja 3 • Crisitane Nowicki
Loja 4 • Silvia Maria Bonati Scábio
Loja 5 • Fernando de Oliveira
Loja 1 • Vander Baldasso
Loja 2 • Gilber Alves Pereira
Loja 3 • Francisco Picolomini
Loja 4 • Rute de Oliveira Martins
Loja 5 • Luiz Rodrigues

Para homenagear as Mães, até o dia 31 de maio será realizada a campanha promocional “Aqui
sua Mãe vale Muito”, que irá contemplar cinco associados (um por loja) com vale-compras
Rosana Joias, no valor de R$ 1.000,00.
Para participar, basta depositar o cupom fiscal – a partir de R$ 30,00 na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia 01 de junho, às 10 horas,
nas lojas Coopercica.
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!!

Loja 1 • Espedito Linhares Arruda
Loja 2 • José Carlos Stocco
Loja 3 • Luiz Pavan
Loja 4 • Rubens Aparecido dos Santos
Loja 5 • Alcides Aparecido Dias
Loja 1 • Maria de Fátima Marquezin
Loja 2 • Ana Carmem de Mendonça
Loja 3 • Célio Aparecido Ienne
Loja 4 • João Batista Pereira
Loja 5 • Vera Cristina Babo Vianna
Loja 1 • Armelindo Loschi
Loja 2 • Marcelo Palmieri
Loja 3 • Luciana M. Berto
Loja 4 • Aloísio Santos Júnior
Loja 5 • Rubens dos Santos Júnior

Fotos meramente ilustrativas

Culinária
Pratique a Cozinhaterapia
e envie sua receita para a
Revista!
Você sabia que é possível usar a Culinária para soltar a criatividade,
experimentar novos sabores e, principalmente, relaxar? Então, envie sua
receita favorita – salgada ou doce -, para o setor de Associados das lojas
Coopercica ou para o e-mail atendimento@legatto.com.br. Se for escolhida,
sua receita será publicada na Revista Coopercica. Participeeeeeeeeeeee!
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Loja 1 • Edna Aparecida Spadaro
Loja 2 • Valdir de Jesus Alves
Loja 3 • Maria de Lourdes B. Neves
Loja 4 • José Benedito de Oliveira
Loja 5 • Rosalva Teixeira Barro

COOPERCICA

Loja 1 • Jandira de Andrade Lourenço
Loja 2 • Euclides Aparecido Ozolin
Loja 3 • Maria das Graças S. Sellmer
Loja 4 • Márcio Hideo Nagaoka
Loja 5 • Fernanda Cristina Mora
Loja 1 • Luiz Alfredo Noronha Ribeiro
Loja 2 • Pedro Leite de Camargo
Loja 3 • Romina Conceição G. Ohoe
Loja 4 • Juliana Patelli Guillon
Loja 5 • Sandra Regina Tavares Fernandes
Loja 1 • Adoniro Ritto
Loja 2 • Maria Luiza Rocha
Loja 3 • Edna Utako Kawano
Loja 4 • Luiz Sarto Neto
Loja 5 • Valmir Fernandes

Dia 11/04

Loja 1 • André Fernando Redondo
Loja 2 • Aldemir Carlos A. da Silva
Loja 3 • Joaquim Echila
Loja 4 • Isabel Aparecido Omizzolo Bortolo
Loja 5 • Rose Mary Raguza

Loja 1 • Eroberto Venancio Rodrigues
Loja 2 • Vanda Romão de Carvalho Rosa
Loja 3 • Darlene Santiago P. Soares
Loja 4 • Maria Ines Tiago
Loja 5 • José Maurício Baesso
Loja 1 • Terezinha Ap. dos R. Leandro
Loja 2 • Roseni Batista da Costa Santos
Loja 3 • Marlene Maciel Oda
Loja 4 • Deuzi Borges da Silva
Loja 5 • José Carneiro Coutinho
Loja 1 • Sandra Maria dos Santos Maion
Loja 2 • Cristina Aparecida Azarias
Loja 3 • Adalberto de Souza
Loja 4 • Roseli Aparecida M. Brunhole
Loja 5 • Ivanildo Moraes da Costa
Loja 1 • Eunice Belcufine de Moraes
Loja 2 • Jean Marcel Giglio
Loja 3 • Marlene Leme dos Santos Passos
Loja 4 • Emerson Fernando B. Romero
Loja 5 • Roberto Carlos Egistro Junior
Loja 1 • Albenzio Mendes Lobo
Loja 2 • Nilson Augusto do Rego
Loja 3 • Adriana Loureiro de L. Zanatta
Loja 4 • Eduardo Hoehne
Loja 5 • Orestes Garcia
Loja 1 • Vera Maria F. Espírito Santo
Loja 2 • Ivone Dias da Cunha
Loja 3 • Sebastião José Destro
Loja 4 • Tony Gabriel da Silva Martins
Loja 5 • Marilene Fermiano Siga
Loja 1 • Jucilene de Araújo Batista
Loja 2 • Maria Benedita Deboni
Loja 3 • Keila Regina Ferigato
Loja 4 • Reginaldo Aparecido Batista
Loja 5 • José Júnior Araújo Sabóia

Loja 1 • Maria Aparecida Barbarini
Loja 2 • José Storarri
Loja 3 • Mônica Taibo Timpone
Loja 4 • Alice Machado Rossatti
Loja 5 • Antônio Carlos Iotti

Loja 1 • Regina Maria C. Zanatta
Loja 2 • Creusa Rodrigues C. Oliveira
Loja 3 • Angela Maria de Faria
Loja 4 • Expedito Aparecido Gonçalves
Loja 5 • Luiz Roberto Barbosa
Loja 1 • Maria Leida da Silva Camargo
Loja 2 • Soraia Custódio C. Silva
Loja 3 • João Lázaro Viegas de Barros
Loja 4 • Wesley Zamboni
Loja 5 • Joel Moreira de Souza

Loja 1 • Maria Carmelina de O. Bastos
Loja 2 • Maria do Socorro R. da Costa
Loja 3 • Benedito Batista da Silva
Loja 4 • Ademir Donizetti B. Rosa
Loja 5 • Hugo Seide
Loja 1 • Maria José Cristina Bilecki
Loja 2 • Luciano Torelli
Loja 3 • Inês Carvalho de Toledo
Loja 4 • Reynaldo Pelizzoli
Loja 5 • Nilde Ferrara
Loja 1 • Ana Maria Giraldi Bartholomeu
Loja 2 • Antônio Luiz Vicentin
Loja 3 • Elida Gonçalves Braga
Loja 4 • Raimundo César do V. Moraes
Loja 5 • Cintia Silmara dos Santos Andreaca
Loja 1 • Caetano Roda da Silva
Loja 2 • Aline Regina da S. Vilella
Loja 3 • Alexandre D’Alfonso Fernandes
Loja 4 • Simone Machado
Loja 5 • Luis Carlos Paladini

Loja 1 • Leonice Buosi Vieira
Loja 2 • Nereide Manhezi
Loja 3 • Rute Castanha Peres
Loja 4 • Daniel Rafael Pereira
Loja 5 • Maria Clarete de O. Dini
Loja 1 • Maria Pizol Correia
Loja 2 • Francisca Maria B. da Silva
Loja 3 • Heda Silva Pinez
Loja 4 • Cícero Donizete de Oliveira
Loja 5 • Helena Brandão da Silva

Loja 1 • Etelvino Dias de Souza
Loja 2 • Ivanildo dos Santos
Loja 3 • Manoel Martins dos Reis
Loja 4 • Amauri Rodrigues da Silva
Loja 5 • Camila Corrêa Moura
Loja 1 • João Carlos de Souza Silva
Loja 2 • Lucindo Salvador Vanali
Loja 3 • Neuza Maria B. Leite Freitas
Loja 4 • Érica Rodrigues dos Santos
Loja 5 • Neusa Rodrigues de Oliveira

Dia 22/04

Loja 1 • Nilson Kazuo Gusicuma
Loja 2 • Paulo Fraguas Pimenta
Loja 3 • Lilian Cristiane Giarolla
Loja 4 • João de Brito
Loja 5 • Aparecida Donizete A. Cabreira

COOPERCICA

Foto meramente ilustrativa
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Promoções
Ganhadores da
Compra Premiada de março
• Jayro de Barros Lara Júnior (loja 1)
• Maria Ondina Antunes Sebastião (loja 2)
• José Rodrigues da Silva (loja 3)
• Creusa Aparecida Fabrício (loja 4)
• Edson José Machado (loja 5)
* Sorteio dos contemplados com vale-compras,
realizado em 01 de abril. Consulte regulamento nas
lojas!

Cooperativismo
Cooperativas mantêm
atividades em 13 ramos
O cooperativismo brasileiro mantém atividades em 13 setores distintos da economia, também chamados de ramos: agropecuário, consumo (Coopercica), crédito, educacional, especial (cooperativas
constituídas por portadores de necessidades especiais), habitacional, infraestrutura (serviços essenciais, como energia e telefonia), mineral, produção, saúde, trabalho, transporte e turismo e lazer.
Agrupá-los tem o objetivo de dar mais visibilidade a cada tipo de negócio e mostrar a diversidade
do setor.

Lançamentos
Adria Liggero:
macarrão de verdade, em 4 minutos!
A Adria está lançando a linha de macarrão
pronto Liggero. Uma alternativa prática, saborosa e rápida.
Fica pronto em apenas quatro minutos no
microondas e você tem ainda três opções de
molho: branco com brócolis, branco com toque
de queijo e tomate com toque de manjericão.
Outra vantagem: você aproveita o próprio
recipiente que vem o macarrão – um prato descartável e que vai ao microondas - para degustar essa comida italiana. Buon appetito!
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Fazendo a Feira

Nutrição

MAIO

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.

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Alface
Cenoura
Couve-manteiga
Escarola
Mandioca

Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Bahia
Laranja lima
Laranja pera
Manga Tommy
Merexica poncã

Couve-manteiga
A couve destaca-se entre as demais hortaliças pelos teores de vitaminas A1 (retinol), B2
(riboflavina) e minerais (cálcio,ferro e fósforo).
Além disso, contém celulose, uma substância
que ajuda no funcionamento do intestino.
Em média, 100g de couve fornece apenas
24 calorias.
Como comprar: Verifique se as folhas estão bem verdes e sem marcas de picadas de
insetos. Folhas amarelas indicam que a couve
está velha.
Como conservar: Em saco plástico transparente, na parte inferior da geladeira, por cinco
dias.
Como consumir: As folhas podem ser consumidas cruas (em saladas) ou cozidas (a forma ideal é o cozimento a vapor, para se evitar
a perda das propriedades medicinais). Os seus
talos também podem ser consumidos. O suco
da couve também é muito apreciado e faz bem
à saúde.
Ao ser cozida, a couve perde quase a metade dos seus nutrientes.
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A história
A couve, por ser muito nutritiva, desde a Grécia e Roma Antiga, vem sendo
utilizada para fins medicinas. No Egito,
por exemplo, era comum ingerir a couve
temperada com vinagre, para prevenir
uma eventual ressaca.
No final da Idade Média, essa folha
tornou-se popular entre os povos da Europa e até ganhou a denominação de
“médico do povo”, pois era usada para
curar as mais diversas enfermidades e
também se consumia muito a couve para
evitar o aparecimento de doenças.
Ainda hoje a couve é considerada um
“santo” remédio, sobretudo para evitar
ressacas (em alguns países, é servida
nos bares como aperitivo, antes da bebida), aliviar a prisão de ventre e a úlcera
gástrica e também prevenir gripes e resfriados.

COOPERCICA

As cascas dos alimentos são ricas
em vitaminas e fibras
Muitos alimentos guardam seus mais
importantes nutrientes na casca, como
vitaminas, fibras, minerais e antioxidantes que
combatem o envelhecimento.
Quem está tentando perder peso, deve ingerir
a casca de frutas, verduras e legumes - rica em
fibras - e que ajuda a manter o funcionamento do
intestino em dia. Confira, abaixo, os nutrientes e
os benefícios das cascas.
• Abacaxi - fibras, vitamina C, bromelina
(enzima que protege o estômago e ajuda na
digestão das proteínas). O suco deve ser
consumido logo após o preparo, para não oxidar
e perder as propriedades.
• Abóbora, cenoura, manga, mamão,
damasco - possui betacaroteno, antioxidante
que diminui o risco de câncer e doenças
cardiovasculares. O betacaroteno dá cor
alaranjada a esses alimentos.
• Banana - fibra e luteína, antioxidante que
protege os olhos contra a exposição ultravioleta
e combate a catarata.
• Berinjela - antioxidante cerebral chamado
antocionida, além de potássio, magnésio e

fibras.
• Batata inglesa - fibra, potássio, ferro,
fósforo, zinco e vitamina C.
• Frutas cítricas (laranja, tangerina e
limão) - a casca tem 20% mais antioxidante que
a polpa, além de fibras. Diminui o colesterol.
• Frutas vermelhas - composto bioativo
chamado antocianinas, antioxidante que dá
pigmentação às frutas. Protege contra doenças
cardiovasculares e câncer.
• Kiwi - tem três vezes mais antioxidante que
a polpa. Pode ser consumida no suco da própria
fruta.
• Pêra, maçã, ameixa, pêssego, cereja - as
fibras insolúveis melhoram o funcionamento do
intestino.
• Tomate - tem licopeno (na casca e dentro),
antioxidante que diminui o risco de câncer,
especialmente de próstata. O licopeno também
está presente na melancia e na goiaba.
• Uva, berinjela, frutas vermelhas,
tangerina, limão e hortaliças - contêm
flavonoides, compostos bioativos antioxidantes
que diminuem o risco de câncer e doenças
cardiovasculares.

COOPERCICA
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Reflexão

Negócios

É só um toque!

Parceria entre Coopercica e
é destaque no Supermercado Moderno
A parceria bem sucedida entre a Coopercica
e o frigorífico JBS ganhou destaque em três
páginas da Revista Supermercado Moderno, em
março. Um vídeo, sobre o mesmo tema, gravado
com o presidente da Coopercica, Orlando
Marciano, também pode ser conferido no site
www.supermercadomoderno.
com.br.
Segundo a publicação, entre as
metas atingidas com a realização
desta parceria, estão os ganhos
na comercialização do produto,
queda nas perdas e um cliente
mais satisfeito com o atendimento.
Coopercica e JBS se uniram
em 2008 para atender melhor os
consumidores, elegendo como
meta maior eficiência em uma
das seções mais chamativas e,
ao mesmo tempo, mais delicada
de uma loja: o açougue. Os resultados nestes
quatro anos de parceria são muito promissores,
já que o volume de vendas cresceu 25% e
as perdas diminuíram de 10% para 5%. “Os
funcionários do açougue estão mais animados

e motivados”, comentou Orlando.
Para alcançar esses resultados, a Coopercica
encontrou no Açougue Swift Nota 10, programa
do JBS, uma maneira de garantir qualidade das
carnes bovinas comercializadas nas suas cinco
lojas, além de um mix adequado ao gosto do
associado. As mudanças surgiram
a partir de análises feitas pelo
JBS, de acordo com os dados
fornecidos
pela
Coopercica.
As carnes têm a etiqueta de
qualidade Swift.
O resultado tem sido bom
para ambas as partes. Para a
cooperativa, mais vendas e perdas
menores; o frigorífico também tem
o que comemorar, pois o JBS
pretende estender o programa
Açougue Swift Nota 10 a 200 lojas
ainda neste ano. Atualmente são
350 lojas.
Esta matéria faz parte de uma série de
reportagens denominada Cooperação, para
retratar exemplos bem sucedidos de parcerias
entre a indústria e o comércio.

Solidariedade

A contradição é que nós temos...
... Edifícios altos e pavio curto.
... Estradas largas e pontos de vista estreitos.
... Casas maiores e famílias menores.
... Mais tecnologia de comunicação em
massa e menos comunicação com os amigos.
... Mais comodidades e menos tempo.
to.

... Mais conhecimento e menos discernimen... Mais irritação e menos riso.
... Mais razão e menos sentimento.
... Mais riqueza e menos crenças e valores.
... Mais trabalho e menos qualidade de vida.
... Mais relações superficiais e menos
sinceridade.
... Mais planejamento e menos realizações.
... Mais “fast food” e menos refeições frugais.

Participe da Campanha do Agasalho!
Associado, não deixe de colaborar com a
Campanha do Agasalho 2012. Os donativos - cobertores, roupas, agasalhos para crianças e adultos (masculinos e femininos) – devem estar em
bom estado e podem ser entregues nas cinco lojas
da Coopercica.

As doações feitas nas lojas 1, 2, 3 e 4 serão enviadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Já as da loja 5, vão ser entregues ao Fundo
Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista.
A campanha termina no dia 30 de junho.
Sua participação é muito importante!

... Mais Homens de grande estatura e menos
caráter.
... Mais ganância e menos idealismo.
... Mais janelas que se abrem para lugar
algum!
Por isso, lembre-se de arrumar tempo para curtir as pessoas que você realmente gosta e que são
importantes na sua vida. Afinal, ninguém viverá eternamente.
Lembre-se também de dizer eu te amo ao seu parceiro, aos seus filhos e aos seus pais. Um beijo
e um abraço podem curar uma ferida.
Para terminar: a vida não se mede pelo número de vezes que respiramos, mas pelos extraordinários
e importantes momentos em que vivemos plenamente.
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Culinária
F IC H A 118

Arroz com Laranja
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido
1 colher (sopa) de manteiga
4 talos de salsão cortados em cubos
1 xícara (chá) de uvas passas - opcional
2 xícaras (chá) de suco de laranja
2 tabletes de caldo de galinha
3 xícaras (chá) de água fervente
1/2 colher (chá) de raspas de laranja

Modo de preparo
Numa panela, em fogo médio, aqueça a manteiga e refogue
o arroz, fritando-o bem. Acrescente o salsão, as passas, o
suco de laranja, o caldo de galinha dissolvido na água fervente e as raspas de laranja.
Cozinhe em fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, durante 15 minutos ou até secar a água. Ideal para
acompanhar carne suína.

Costela de Porco na
Panela de Pressão
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2kg de costela de porco cortada em pedaços
2 colheres (sopa) de óleo
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de cheiro verde picado
1 pimentão vermelho picado
1 pimentão verde picado
1 cebola picada
1/4 de xícara (chá) de água
1 pitada de orégano
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo, junte a
costela e doure-a. Adicione o alho, os pimentões, a
cebola, o orégano, o cheiro verde e a água. Mexa
bem e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Tampe a
panela e após pegar pressão cozinhe por 25 minutos
aproximadamente. Desligue o fogo e deixe a pressão
sair naturalmente. Sirva com purê de batatas.
Receita enviada pela associada:
Shirley Aparecida Mora

Macarrão Instantâneo
Franguilho

Pavê de Diamante Negro e Sorvete

Ingredientes

•
•
•
•
•

1 pacote de macarrão instantâneo
1 ovo
1 envelope de Vono Milho com Frango
1/2 xícara (chá) de água fervente
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de cenoura ralada

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque 450ml de água e leve ao
fogo alto até ferver. Junte o macarrão e deixe cozinhar
por 3 minutos, ou até ficar “al dente”. Escorra a água e
retorne o macarrão para a panela. Acrescente o ovo e
cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, por 1 minuto.
Adicione a Vono já dissolvida na água e o sal, e misture
bem. Junte a cenoura, mexa e retire do fogo.
Sirva imediatamente.

1 envelope de gelatina em pó sem sabor
1 lata de creme de leite
2 latas de leite condensado
1/4 de litro de sorvete de creme
340g de chocolate diamante negro picado

Modo de preparo
Faça a gelatina conforme instruções e reserve. No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado, a
gelatina e o sorvete. Em um refratário ou em taças individuais, alterne camadas de creme e camadas do diamante negro, até terminar. Coloque na geladeira durante três
horas ou até que fique firme.

Foto ilustrativa

•
•
•
•
•
•

Ingredientes
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