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CONFIRA AS TABELAS DOS HORTIFRUTIS PARA JUNHO

Abóbora seca
Agrião
Almeirão
Alho a granel
Batata doce
Cenoura
Cheiro-verde
Couve-manteiga

Espinafre
Gengibre
Jiló
Mandioca
Pinhão
Rúcula
Salsinha

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.

Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Limão
Manga Tommy
Mexerica Cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Tangerina Murcote
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Frutas

Milho-verde
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Pimentão vermelho
Rabanete
Repolho
Tomate
Vagem

Abacate
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Kiwi
Maçã nacional
Mamão formosa

Mamão papaia
Maracujá
Melancia
Pêra imp.
Uva Itália
Uva Rubi

Chuchu
Ervilha
Salsão
Quiabo
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Atendimento ao Associado:
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Abacaxi Havaí
Ameixa importada
Ameixa nacional
Coco seco
Goiaba
Manga Palmer
Melão
Nectarina importada
Pêssego importado
Pêssego nacional
Uva Benitaka
Uva Brasil

Ainda dá tempo de participar da
Campanha de Inverno 2009, do Fundo
Social de Solidariedade de Jundiaí,
que mais uma vez recebe apoio
da Coopercica. Trata-se de uma
das mais importantes campanhas
ﬁlantrópicas do município, que
termina no dia 30 de junho. Para
colaborar, basta depositar
cobertores,
roupas,
agasalhos para crianças
e adultos (masculinos e
femininos) e calçados em
bom estado, nas urnas
instaladas nas cinco lojas
Coopercica. As doações
serão encaminhadas para as
famílias carentes da cidade.
Participe!

Sugestões e Publicidade:

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

Frutas

Hortaliças e outros

Abobrinha brasil.
Abobrinha Itália
Abóbora moranga
Acelga
Batata
Berinjela
Beterraba
Brócolis
Cebola
Escarola

AINDA DÁ TEMPO DE
COLABORAR COM A
CAMPANHA DE INVERNO!

Presidente:

Jornalista Responsável:

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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EXPEDIENTE

Tiragem:

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM ÓTIMO

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

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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VIVER SEMPRE NAS ALTURAS
PODE SER ELEGANTE E PERIGOSO!
* Por Marisia Lébeis Heller

A

s
mulheres
não
medem
esforços
para evidenciar sua
feminilidade. Os saltos
podem causar males,
prejudicar a boa postura
e comprometer a saúde.
As amantes de saltos
altos, em especial as
executivas, devem ﬁcar
informadas dos potenciais
danos que este símbolo de
elegância pode provocar. O
salto tipo agulha, preferido
para festas, é o principal
vilão dos pés.
Os médicos alertam
para os males provenientes
do uso deste calçado. Ficar
muito tempo com eles pode
deformar os pés, prejudicar
as musculaturas da perna e
da coluna e causar dores.
Para aquelas que preferem
passar horas de tortura
a descer dos saltos, a
percepção de dores nos
pés causadas por eles
são sinais de atenção
para
problemas
mais graves como
tendinites, entorses,
lesões ósseas, além
de calos e joanetes.
O
maior
problema
do
salto está na

área ortopédica. Para especialistas em Medicina
Esportiva, ortopedistas e ﬁsioterapeutas, o salto alto
pode ser também responsável por sérios problemas
posturais, como a hiperlordose (curva acentuada da
região lombar).
O salto alto leva a uma carga excessiva do antepé (parte anterior do pé). O pior: quando o salto está
associado a sapatos de bico ﬁno geralmente induz ao
aparecimento de joanetes, mais freqüentes no sexo
feminino. Cerca de 50% das joanetes são de origem
genética e 50% ocorrem em função do uso de bico
ﬁno.
Os especialistas na área vascular esclarecem que
o sangue volta das pernas, através das veias, para a
circulação geral no corpo (retorno venoso). Para as
veias exercerem seu papel, é preciso que haja uma
boa contração muscular na panturrilha. Porém, é
preciso esclarecer que as varizes são mais freqüentes
nas pessoas que ﬁcam muito tempo na posição em
pé, estando de salto ou não. Os principais fatores que
atingem cerca de 70% da população feminina decorrem
de fatores hereditários, gestações, anticoncepcionais,
reposições hormonais e sedentarismo.
Os obstetras e ginecologistas ressaltam que as
grávidas que não abrem mão do “elegante” salto alto,
geralmente, têm dores nas pernas e são propensas
à formação de varizes pela deﬁciência no retorno
venoso, sendo recomendado o uso de meias elásticas
para evitar edema (inchaço) e dores nas pernas.
Como mulheres, as ginecologistas aconselham
o uso de plataformas ou anabela, por proporcionar
uma melhor adequação do peso do corpo sobre os
pés, facilitando o equilíbrio, diminuindo os riscos de
entorses e consequentes fraturas de tornozelos.
Não há mal algum em usar salto, desde que usado
com moderação e que os pés sejam submetidos a
exercícios de movimentação a cada 30 minutos.
O sapato tem que garantir que a pessoa pise
normalmente e o peso do corpo seja bem distribuído
sobre os pés.
A saída para as mulheres que não dispensam seu
uso é contentar-se com saltos de até 2 a 3 centímetros,
no máximo, ou então alternar sapatos com e sem
salto. É fundamental para quem trabalha o dia todo
com salto alto que, ao chegar em casa, coloque outros
tipos de calçado como um bom tênis ou um chinelo
confortável. Isto evita a retração da musculatura da
panturrilha e outros problemas já citados.
* Marisia é Fisioterapeuta.
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OLEAGINOSAS PREVINEM
O ENVELHECIMENTO

M

uito consumidas no Natal e Ano Novo, as
sementes oleaginosas devem fazer parte
do cardápio dos brasileiros em qualquer
época do ano. Apesar de serem bem calóricas
(conﬁra tabela), elas têm uma grande vantagem: são
ricas em nutrientes e fazem parte dos alimentos que
ajudam, e muito, na luta contra os efeitos da idade.
É indicado consumir até cinco unidades por dia. Por
exemplo, se comer cinco castanhas-do-pará, estará
ingerindo 136 calorias, o que não é considerado um
exagero em índices calóricos.
Se consumidas regularmente e com moderação, as
oleaginosas não engordam e ainda trazem benefícios
à saúde. Entre as principais sementes, destacam-se
as nozes, amêndoas, castanhas e avelãs. Elas podem
fornecer gorduras boas, que ajudam, por exemplo,
a reduzir o colesterol e atuam como antioxidantes.
Também oferecem proteínas essenciais para a
formação e recuperação muscular, além do selênio
e da vitamina E, que previnem o envelhecimento.
Conﬁra, a seguir, as oleaginosas mais consumidas e
suas calorias.

Amêndoas: ricas em vitaminas E, B1, cobre,
zinco, magnésio, proteínas, ﬁbras e gordura não
saturada. Removem os radicais livres das células
e diminuem em 50% as chances de problemas do
coração. Calorias: 116,2, para cada 20g.
Castanhas: protegem o sistema cardiovascular e
aumentam a imunidade e o bom colesterol (HDL).
Colaboram nos processos antiinﬂamatórios, na
cicatrização e, por serem ricas em ômega 3 e 6,
contribuem para a beleza da pele e dos cabelos.
Calorias: 114, para cada 20g.
Nozes: contêm grande quantidade de calorias,
por isso, é boa fonte de energia. Além disso, as nozes,
por apresentar maior quantidade de antioxidantes,
previnem doenças cardíacas e diversos tipos de
câncer. Calorias: 31, para cada 5g.
Avelãs: ricas em potássio, cálcio e vitamina E.
Calorias: 190,2, para cada 30g.

Nozes melhoram habilidades motoras dos idosos
As nozes ganharam um sabor a mais, após
a descoberta dos pesquisadores americanos da
Universidade Tufts, em Boston.
Já se sabia que as nozes, bem como as outras
oleaginosas, previnem o envelhecimento. Agora, foi
constatado que adicionar uma quantia moderada
do fruto seco a uma dieta balanceada pode ajudar
também os idosos a melhorar o desempenho em
tarefas que requerem habilidades motoras e
comportamentais.
Para chegar a essa conclusão, os cientistas

analisaram alguns ratos que foram separados
aleatoriamente em quatro grupos de dieta.
Durante oito semanas, receberam alimentação
com 2%, 6% e 9% de nozes ou nenhuma. Os ratos
dos dois primeiros grupos melhoraram as carências
motoras e cognitivas, enquanto as do terceiro
tiveram a memória referencial (ou de longo prazo)
prejudicada. Por isso, os cientistas aﬁrmam que a
ingestão deve ser moderada e não excessiva. Vale
informar que a dieta de 6% equivale a cerca de 7
a 9 nozes por dia.
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COMO É BOM COMPRAR
NAS FRONTEIRAS!

m roteiro nacional, com belíssimas
paisagens e opções de compras, com
as vantagens de preços semelhantes aos dos
free shops. Assim é Foz do Iguaçu, situada
no estado do Paraná, e que faz divisa com as
cidades vizinhas de Ciudad del Este (Paraguai)
e Puerto Iguazu (Argentina).
Os brasileiros adoram este roteiro, batizado
de “dois em um”. Aproveitam a viagem para
conhecer, do lado brasileiro,
as encantadoras Cataratas do
Iguaçu (indicadas como uma
das 7 maravilhas naturais do
mundo) e, ao mesmo tempo,
realizar ótimas compras –
com isenção de impostos
ou taxas, semelhante aos
free shops dos aeroportos
internacionais – nas cidades
vizinhas de Ciudad del Este
(Paraguai) e Puerto Iguazu
(Argentina).
Mas não são apenas
os brasileiros que se
com
as
encantam
Cataratas. Segundo a
Embratur, Foz do Iguaçu
é a sexta cidade mais
visitada do País por
turistas estrangeiros. Ela
também é parada obrigatória para quem vai
a Ciudad del Este fazer compras, na fronteira
com o Paraguai, onde ﬁca o famoso Shopping
Monalisa (www.monalisa.com.py). Lá os
turistas encontram perfumes, cosméticos, jóias
e relógios, bolsas, óculos, material esportivo,
utilidades domésticas, objetos de decoração e
bebidas das mais famosas grifes internacionais
com isenção de impostos.
Na divisa Brasil com Argentina, ﬁca Puerto
Iguazu, onde vale a pena conferir o lado
argentino das Cataratas, conhecer o Cassino
Iguazu (um dos mais importantes da América
Latina) e comprar os famosos e saborosos
queijos, vinhos, salames, alfajores, compotas
e doces argentinos.
COOPERCICA

Outra opção de compras é o Duty Free
Shop, também com preços similares aos dos
free shops. Os produtos estão expostos numa
área de 5.000 metros quadrados, que lembram
uma grande loja de departamentos. Para dar a
sensação de uma viagem pelo mundo, a loja de
fragâncias, por exemplo, é uma recriação de
Paris; a seção de brinquedos parece um castelo
medieval e os setores de bebidas e cosméticos
remetem a Nova York.
Passeios
Um
passeio
imperdível, antes ou
depois das compras,
é o Parque Nacional
do Iguaçu, onde ﬁcam
as Cataratas. O lugar
é mesmo espetacular.
Passear
por
suas
trilhas e vislumbrar
as cataratas, é um
privilégio que não
pode e nem dever ser
desperdiçado.
O parque reúne uma
das maiores reservas
ﬂorestais da América
do Sul e é considerado
Patrimônio
Natural
da Humanidade pela
Unesco, desde 1986, por
abrigar mais de 2.000 mil tipos de vegetais
e cerca de 700 espécies de mamíferos,
aves e répteis. O parque possui completa
infraestrutura. Os turistas ainda podem optar
por passeios de barco ou de helicóptero pelas
cataratas.
O Marco das Três Fronteiras é um obelisco de
pedra que demarca geograﬁcamente a fronteira
de Foz do Iguaçu (Brasil) com as cidades
vizinhas de Puerto Iguazu (Argentina) e Puerto
Franco (Paraguai). Símbolo da igualdade entre
as três nações, este monumento ﬁca próximo
das Cataratas do Iguaçu, sendo delimitado
pelo rios Iguaçu e Paraná. De lá é possível ter
uma vista panorâmica dos três países.
12
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OFERECE VANTAGENS
ÀS ASSOCIADAS COOPERCICA

A

Coopercica acaba de ﬁrmar mais um
excelente
convênio,

acordo com a intensidade
com que cada freqüentadora
pratica o exercício, o que
permite que um mesmo
circuito tenha mulheres
de todas as idades, desde
adolescentes até pessoas
da Melhor Idade. Como
a freqüência cardíaca
ﬁca elevada durante os
exercícios, o circuito
serve ao mesmo tempo
como
um
exercício
aeróbico.
As aulas são sempre monitoradas
por uma professora de Educação Física
e não há grupos fechados. Basta
chegar e entrar no circuito, o que
é um diferencial para quem tem
uma vida agitada.
Além de tudo isso, as clientes
contam com uma ferramenta
de ajuda no controle alimentar,
através da internet, e avaliação
mensal de resultados. Quem
reluta em entrar em uma academia
e vive arrumando desculpas, como
falta de tempo, vergonha de não estar
em forma no meio de tanta gente malhada,
diﬁculdade em lidar com os exercícios e
mesmo o constrangimento de se sentir um
peixe fora d’água em um ambiente cheio
de jovens, pode testar a nova modalidade.
Conheça um pouco mais sobre a Curves no site
www.curves.com.br e agende sua avaliação,
sem compromisso, em uma das unidades de
Jundiaí e aproveite as vantagens do convênio
da Coopercica.

voltado para a
qualidade de vida
de suas associadas
e
funcionárias.
Trata-se da Curves,
uma
academia
só para mulheres
que oferece um
programa
de
exercícios que dura
somente 30 minutos.
Para
associadas
e
funcionárias
Coopercica,
ótimas v a n t a g e n s
como desconto de 80% na matrícula
e um mês grátis na academia no
ﬁnal do plano anual.
As mulheres que não gostam
do ambiente de uma academia
comum, agora não têm mais
desculpas para entrar em forma.
A Curves foi criada nos Estados
Unidos e é uma espécie de clube só
para mulheres, com um programa de
exercícios em circuito que dura apenas meia
hora, e deve ser praticado três vezes por semana.
A proposta é de emagrecimento, fortalecimento
muscular, condicionamento físico e melhora na
qualidade de vida.
Os
aparelhos
foram
projetados
exclusivamente para as mulheres. A meia hora
de malhação equivale a 1h30 de exercícios
em uma academia convencional. Durante 30
minutos é realizada uma série de exercícios
considerada
completa:
aquecimento,
exercício aeróbico, fortalecimento muscular,
resfriamento e alongamento.
Equipamentos hidráulicos
Os aparelhos da Curves, que trabalham
pernas, peitoral, braços, abdômen e bumbum,
são hidráulicos e não com pesos, como os
aparelhos típicos de musculação, o que evita
a sobrecarga na musculatura. A carga varia de
COOPERCICA

Jundiaí Sul
Av. Fernando Arens,1.284
Fones: 4817-0745/4817-0738/ 7543-8342
Jundiaí Centro
Rua Anchieta, 703
Fone: 4523-0940
06
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COOPERCICA & AVEC:
“SUA FAMÍLIA MERECE!”
Começou no dia 01 de
junho e vai até o dia 08
de agosto a sensacional
promoção “Sua Família
Merece”, uma parceria da
Coopercica com a Avec.
Serão sorteadas cinco TVs
Samsung Wide LCD 32
polegadas (uma por loja).
Para participar, na compra
de cinco produtos Nissin

*foto ilustrativa

Miojo, o associado deve
apresentar o cupom ﬁscal e
retirar um cupom de sorteio.
Depois é só preencher o
cupom e depositá-lo na urna
desta promoção, instalada
nas lojas Coopercica. O
sorteio será realizado no dia
09 de agosto, às 10 horas.
Conﬁra regulamento nas
lojas e boa sorte !

CONFIRA OS GANHADORES DA
PROMOÇÃO “MÃE É PARA SEMPRE”
Para homenagear as Mães, a Coopercica sorteou no dia 01 de junho cinco meias alianças de
pedras preciosas (uma por loja). Conﬁra os contemplados desta promoção.
• Aparecida Eliete T. Cipolato (loja 1)

• Geraldo Alves de Lima (loja 4)

• Jair Antonio Chequin (loja 2)

• Vilma Aparecida D. Sanches (loja 5)

• Jandira Leone (loja 3)

COOPERCICA VAI PARTICIPAR DO
PRÊMIO “COOPERATIVA DO ANO”
Pela primeira vez, a Coopercica vai participar
da sexta edição do Prêmio Cooperativa do
Ano. Serão premiadas as cooperativas que
apresentarem projetos que demonstrem
iniciativas bem sucedidas no cooperativismo.
Até o ano passado as cooperativas de consumo
não podiam concorrer.
O projeto que a Coopercica vai apresentar está
voltado para os seus projetos socioambientais.
COOPERCICA

A iniciativa do Prêmio é da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop).
Cerca de 7 mil cooperativas, contemplando
mais de 8 milhões de pessoas entre associados
e empregados, poderão participar desta
premiação. As inscrições estão abertas até o dia
30 de junho.
10
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ACHOCOLATADO EM PÓ
COOPERMAIS: MUITO MAIS CACAU!

achocolatado
em
pó
instantâneo Coopermais
está sendo vendido em potes de
400g, nas cinco lojas Coopercica.
O diferencial deste produto é
a adição de mais cacau à sua
fórmula, a pedido da Coopercica,
o que garantiu um sabor mais
acentuado de chocolate, mais
gostoso aos nossos paladares.
O acréscimo do cacau foi possível
graças ao seu fabricante, a Cinalp,
uma
empresa
especializada
em marca própria, instalada em

Itupeva, que utiliza matériaprima de primeira qualidade e
suas formulações são testadas,
aprovadas e certiﬁcadas.
Competência,
qualidade,
parceria e conﬁança tornaram
a Cinalp uma das principais
fornecedoras de produtos para
marcas próprias.
Cada cliente Cinalp possui uma
particularidade, o que confere
um
produto
diferenciado,
de qualidade e altamente
competitivo.

AS PROPRIEDADES DO CHOCOLATE

Outra substância do “bem” encontrada no
chocolate é a feniletilamina, também conhecida
como “hormônio da paixão”. Cientistas explicam
que, quando estamos apaixonados, aumenta a
produção de feniletilamina pelo organismo. Por
isso, quando as pessoas passam por um processo
de desilusão amorosa, muitas recorrem ao
chocolate numa tentativa inconsciente de
“compensar” a quantidade desse hormônio.
Nutricionistas defendem o consumo do
chocolate, principalmente o amargo, feito do
cacau puro e sem a adição das gorduras do
leite, por apresentar alto teor de ﬂavonóides,
antioxidantes que reduzem os riscos das doenças
cardiovasculares.

Apesar de ainda ser considerado o inimigo
das dietas, o chocolate continua liderando
o ranking dos alimentos mais desejados por
crianças e adultos. Seja porque alivia estresse
e ansiedade, supre a “carência emocional”,
repõe energia ou simplesmente porque é
um ingrediente universal - seu sabor agrada
aos paladares nas mais diversas culturas
gastronômicas do mundo.
Os nutricionistas são unânimes ao destacar
as propriedades nutritivas do chocolate, rico em
vitaminas e minerais. Além disso, pode aumentar
o nível do hormônio responsável pela sensação
de bem-estar, a serotonina, tornando-se eﬁcaz
no combate à depressão e à ansiedade.

COMO PREPARAR UM DELICIOSO CHOCOLATE QUENTE
Coopermais, duas colheres de
(sopa) de amido de milho e
canela em pó para polvilhar.
Bata todos os ingredientes
(menos a canela) no liquidiﬁcador
e leve ao fogo médio até
engrossar.
Quando
levantar
fervura, a bebida está pronta.
Basta servir em xícaras ou
canecas e polvilhar com a canela.

Uma das bebidas mais
consumidas no inverno é o
chocolate
quente.
Anote
a seguir os ingredientes
para preparar um delicioso
chocolate quente: um litro
de leite desnatado, uma
lata de leite condensado,
quatro colheres de (sopa)
de Achocolatado
em
Pó
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COMO PREPARAR UMA FESTA
JUNINA ECONÔMICA E GOSTOSA

J

unho é o mês das festas juninas. Os festejos
começam com Santo Antônio, no dia 13,
e terminam com São Pedro, no dia 29 de
junho. Presença obrigatória numa festa caipira é a
quadrilha, a fogueira e comidas e bebidas típicas,
como o quentão e o vinho quente. Algumas pessoas
também incluem o pau de sebo e os fogos.
Organizar as festas dá um pouco de trabalho, porém,
com planejamento é possível realizar uma festa
econômica e gostosa.

O
próximo
passo
é
estipular
o
custo da festa, para não ter surpresas
desagradáveis depois. Uma das opções para
barateá-la é pedir para cada convidado trazer um
prato – doce ou salgado – de sua preferência. É
importante anotar qual será o prato, para não haver
repetição ou mesmo faltar alguma guloseima típica.
Geralmente, o dono da festa oferece o quentão, o
vinho quente, o cachorro quente e a pipoca.
Não é preciso gastar muito com a
decoração da festa. Não podem faltar as
tradicionais bandeirinhas. As mesas devem
ser enfeitadas com toalhas plásticas xadrez.
A fogueira completa o clima junino. Mas, atenção,
procure montá-la distante
do centro dos festejos,
longe das áreas
construídas,
e
tenha sempre por
perto um extintor.
Para garantir o
sucesso da festa, é
fundamental que os
convidados venham vestidos
a caráter.
Pescaria, barracas do beijo e cadeia são opções
simples, mas que divertem os convidados. Todas elas
podem ser elaboradas com materiais domésticos, o
que reduz o seu custo. Em relação à música, há duas
opções: contratar um sanfoneiro e um violeiro ou
utilizar um aparelho de som simples para reproduzir
as músicas caipiras. Com ele e um microfone,
os próprios organizadores podem comandar
a quadrilha.

Acompanhe, a seguir, algumas dicas.
O primeiro passo é calcular o número de
convidados, não só para deﬁnir a quantidade de
comida e bebida, mas também para escolher o local
mais adequado. Chácaras, sítios, quadras ou mesmo
ruas são os locais mais comuns.
Para administrar todo o processo é recomendável
montar um “checklist”, enumerando tudo o que
precisa ser feito.

NA COOPERCICA, OPÇÕES PRÁTICAS E SABOROSAS
Os associados também podem
encomendar o tradicional cuscuz, nas
rotisserias, e o mini pão para cachorroquente, nas padarias.
Além de tudo isso, os associados
podem encontrar até julho, nas
padarias, 11 tipos de bolos típicos
(quentão, vinho quente, paçoca, péde-moleque, milho verde, milho verde
cremoso, aipim e aipim cremoso). Outra novidade
é a broa de fubá (tradicional e em deliciosos
sabores). Boas Festas Juninas!

Nas cinco lojas Coopercica
foram montadas barracas, que
oferecem opções práticas e
saborosas para as festas juninas,
como pé-de-moleque, paçoca,
doces de abóbora e de batatadoce; milho para pipoca, pipoca
de microondas, amendoim torrado
e pinhão. Nessas barracas também
podem ser encontrados os ingredientes para o
preparo do quentão – gengibre e cachaça – e do
vinho quente.
COOPERCICA
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GANHADORES ADORARAM A
VIAGEM PARA CALDAS NOVAS

O

s contemplados, com uma das
promoções em homenagem aos 40 anos
da Coopercica, viajaram para Caldas
Novas (Goiás) no dia 21 de maio, com direito a
um acompanhante e todas as despesas pagas pela
Coopercica. Participaram da viagem Luiz Antônio
Trientini e Ana Cândida do Amaral (loja 1), Carlos

Roberto Messa e Vera Lúcia Fiorentini Messa
(loja 2), José Aparecido Marques e Luzia Aparecida
Marques (loja 3), Carlos Alberto Torelli e Valquíria
Maria Alves Torelli (loja 4) e Reginaldo Furlan e Léa
Regina Ferreira Furlan (loja 5). O grupo elogiou a
promoção e se divertiu muito nas piscinas termais
de água quente. Conﬁra ﬂashes da viagem.

Da esq. para a dir.: Valquíria e Carlos, Ana e Luiz,
Vera e Carlos Roberto, Luzia e José, Léa e Reginaldo.

Hotel Golden Dolphin

Chegada ao aeroporto de Caldas Novas
Associados conheceram a “Lagoa Quente”

Complexo aquático do hotel

Jardim Japonês
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