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Culinária

Receitas muito fáceis para aproveitar o São João!

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

M A R C A D OR

Como evitar doenças
no ambiente doméstico
1- Evite estender o pano
de prato úmido em cima da
louça limpa
Um pano pode acumular muitas bactérias. Isso porque, além
de estar contaminado por resíduos de alimentos, ele é manipulado
durante o processo de secagem
da louça. Dica: descarte o pano
de prato logo após o uso, deixando-o de molho em sabão em pó
até o momento de ser lavado, e
só volte a reutilizá-lo quando ele
estiver seco.
2- Lave regularmente
cortinas e tapetes
Esses são ambientes propícios
ao acúmulo de sujeira, possibilitando o crescimento e a multiplicação dos ácaros. Dica: mantenha a casa arejada e, se possível,
lave tapetes e cortinas mensal-
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mente.
3- Cuidado com edredons, cobertores e travesseiros
Edredons e cobertores podem
ser alvos de fungos e bactérias. A
maior parte da poeira doméstica
é formada pela descamação da
pele humana. Os resíduos, que
se acumulam com facilidade nos
tecidos, servem de alimento aos
microorganismos. Pior ainda se o
cobertor e o edredom estiverem
dobrados dentro do armário, sem
uso. Aí irão absorver também a
umidade ambiente. Dica: deixe o
quarto o mais arejado possível durante o dia. Troque os travesseiros pelo menos a cada dois anos
e lave regularmente os lençóis,
cobertores e edredons. Deixá-los
no sol também é uma boa pedi-

da e no verão guarde-os limpos e
acondicionados em sacos plásticos.
4- Troque a esponja da
cozinha regularmente
Úmida e com restos de alimentos, a esponja é uma espécie de
hotel cinco estrelas para as bactérias mais perigosas, capazes
de transmitir diversos tipos de intoxicação alimentar. Dica: o ideal é trocá-la uma vez por mês e
higienizá-la diariamente.
5- Dar descarga com a
tampa do vaso fechado.
Não se deve apertar a descarga com a tampa do vaso aberta,
pois as bactérias que sobem com
a pressão da água podem ficar rodando no banheiro por até duas
horas, contaminando escovas de
dentes e toalha, se estiver perto.

COOPERCICA
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PR OM O Ç ÕE S

PER FI L

Prato favorito: Camarão na Moranga.

Nome: Ângela Carlota Hyppólito – associada desde 1992

Hobby: cinema.

Profissão: Professora de
Geografia

Filme: “A Vida é Bela”, direção e roteiro de Roberto Benigni.

Loja que mais freqüenta: loja 4
O que mais gosta na Coopercica: o atendimento. “Faço
compras na loja várias vezes por
dia, pois trabalho na escola que
fica ao lado da loja e também porque moro neste bairro. Por circular
bastante na loja, acabei fazendo
muitas amizades a ponto de haver
uma cumplicidade com as funcionárias. Em alguns momentos, me
desabafo com elas. Adoro comprar
na Coopercica”.
O que mais gosta de comprar na Coopercica: pratos
prontos na Rotisseria. “Por eu trabalhar dois períodos, tenho pouco
tenho para cozinhar. Então, eu compro na Rotisseria os pratos para as
minhas refeições”.
Coopercica é mais que um

Ser ecologicamente
correto é “colocar em prática algumas ações que farão a
diferença no futuro, como economizar água e energia elétrica,
não jogar lixo na rua e reciclar o
lixo não orgânico”.

supermercado porque “oferece qualidade, preços bem atraentes, além de um ótimo atendimento
que até hoje não encontrei em nenhum outro supermercado”.
Sonho de consumo: morar
numa chácara.
Uma viagem: Itália. “Meus avós
nasceram na Calábria”.

Uma história: “Educação é fundamental para diminuir
as diferenças sociais. Por isso,
procuro mostrar para os meus alunos a importância dos estudos na
conquista de novos horizontes. E já
tive retorno dessa minha crença. Um
ex-aluno, o John, entrou nesta loja
ainda menor para ser empacotador.
Hoje, ele é confeiteiro e está cursando faculdade de Administração. Me
sinto orgulhosa e realizada de ter
influenciado na educação deste ex
aluno. Isso é muito gratificante”.

Horários dos bancos mudam durante a copa
Confira os horários das
agências bancárias durante
os jogos do Brasil na Copa do
Mundo da África do Sul:
- Brasil X Coreia do Norte (15
de junho, terça-feira, às 15h30)
Expediente bancário no Interior:
das 8h às 14h.
- Brasil X Costa do Marfim (20
de junho, domingo, bancos não
abrem)

6

- Brasil X Portugal (25 de junho,
sexta-feira, às 11h)
Expediente bancário no Interior:
das 8h às 10h30 e das 13h30 às
15h30.
*Em caso de classificação da
seleção brasileira para as fases
seguintes, as agências bancárias
devem seguir dois horários. Se
os jogos forem às 11h, os bancos
do Interior funcionarão das 8h às
10h30 e das 13h30 às 15h30. Caso

a partida seja realizada às 15h30, o
expediente bancário no Interior será
das 8h às 14h.

GANHADORES DA “Copa do Mundo Coopercica”
Loja 1 • Teresa Elizabeth Raymundo
Loja 2 • Jorge Valter Romualdo
Loja 3 • Dolores Aparecida Lebrero
Loja 4 • Gláucia Regina Gimenez
Loja 5 • Natalino Berardino Calderaro

Foto meramente ilustrativa

Conheça as preferências dA
AssociadA ÂNGELA, DA LOJA 4

* Sorteio dos contemplados com televisores Slim
29”, realizado no dia 01 de junho.

SELEÇÃO BRASILEIRA:
RUMO AO HEXA!

A Seleção Brasileira de
Futebol, mais uma vez, é
apontada como favorita ao
título. Isso porque já ganhou
cinco Copas. O Mundial da
África do Sul é a oportunidade que a Seleção tem de
conquistar mais uma estrela.
O técnico Dunga, que

defendeu a Seleção como
jogador em três Mundiais,
sabe a pressão que o aguarda: qualquer resultado que
não seja o hexacampeonato pode ser considerado um
fracasso.
O ano de 2009 serviu para
confirmar a importância de
alguns jogadores como o go-

boa sorte, brasil!
CONTEMPLADOS DA PROMOÇÃO
“41 ANOS DA COOPERCICA”
Loja 1 • Patrícia Graziele dos S. Roveri
Loja 2 • Ari de Moraes Rosa
Loja 3 • Rosângela Ap. I. Mirandola
Loja 4 • Terezinha de Jesus R. Batista
Loja 5 • Ademir Franco da Silva

COOPERCICA

leiro Júlio César, Kaká, que
assumiu a condição de líder
e ganhou a Bola de Ouro da
Adidas, e Luís Fabiano, artilheiro com cinco gols.
O Brasil chega à sua 19ª
Copa consecutiva. É o único
país que disputou todas as
edições e também o único a
conquistar cinco títulos.

COOPERCICA

* Sorteio dos contemplados com televisores LG
LCD 32”, realizado no dia 01 de maio.
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N O V ID A D E

LOJA 3 ESTÁ CERTIFICADA A VENDER carne orgânica em bandejas,
PRODUZIDA COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Vicente Zuffo, Alessandro Marciano, Orlando Marciano e Henrique Balbino

A Coopercica é a segunda rede
de varejo no país e um dos quatro açougues do Brasil a receber
a certificação para processamento e venda em bandejas de
carne bovina orgânica da linha
Organic Beef Friboi.
O negócio envolve três conceituadas empresas: Aspranor
(produção), JBS-Friboi (abate)
e Coopercica (comercialização)
e o renomado IBD (Associação
de Certificação Instituto Biodinâmico), que tem credibilidade
internacional.
A loja 3 (V. Rio Branco) é a única
da região certificada a vender
esta carne, podendo ser ampliada a sua comercialização para
as demais lojas, dependendo da
demanda.
Trata-se de uma carne macia e
saudável, produzida sem agrotóxicos
e sem aditivos, e com responsabilidade social e ambiental. O seu sabor
é garantido pelo uso das pastagens
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nativas do Pantanal. A maciez ocorre pela seleção genética e da precocidade dos animais. O lançamento
da carne orgânica aconteceu no auditório da loja 3 (V. Rio Branco), no
último dia 27. Estiveram presentes
diretores, funcionários e associados
da Coopercica, além de autoridades
e convidados.
CERTIFICAÇÃO

segmento. A sua linha Organic Beef
Friboi, lançada em outubro de 2004,
é composta por cortes especiais de
carne bovina e utiliza o gado orgânico para a produção.
A marca Organic Beef Friboi já
é um sucesso, principalmente, pelo
sabor insuperável e pela tendência
cada vez mais em alta do consumo
de produtos orgânicos, que são muito saudáveis.
Na prática, o diferencial da Coopercica é que o açougue certificado
está apto e autorizado a processar
as peças de carne bovina orgânica
e comercializá-las nas bandejas, em
quantidades fracionadas, prontas
para o preparo, o que irá flexibilizar o
custo do produto, possibilitando sua
compra no dia-a-dia. Para que isso
fosse possível, a Coopercica passou
por um rigoroso processo de auditorias até obter essa certificação junto
ao Instituto Biodinânimo (IBD).

rante a procedência do gado, pois as
fazendas (todas certificadas) cuidam
de maneira especial dos animais durante a reprodução e no decorrer do
desenvolvimento. O gado alimentase em pastos adubados organicamente e, quando necessário, é tratado com homeopatia por veterinários
especialistas. Ou seja, não é usado
nenhum tipo de produto químico, inclusive, agrotóxicos nos pastos.
A responsabilidade social é uma
preocupação constante e obrigação
para os pecuaristas. Os funcionários
das fazendas são todos registrados

e têm condições dignas de moradia,
saúde e ensino. As crianças (obrigatoriamente) estudam e, em algumas
fazendas, aprendem Computação.
AMBIENTAL
A Associação Brasileira dos Produtores de Animais Orgânicos estabeleceu normas para garantir a proteção ambiental nas fazendas onde
ficam os rebanhos. Essas proprieda-

des precisam ter áreas de Reserva
Legal e Preservação Permanente intactas; devem proteger e conservar
os recursos hídricos e é proibido o
uso de agrotóxicos.
São mais de 90 mil hectares de
áreas utilizadas de forma sustentável
e correta no Pantanal, por pecuaristas de animais orgânicos.Por tudo
isso, é notório que a carne orgânica
é um produto diferenciado e você
deve experimentá-lo.

Henrique Balbino, pecuarista e
membro da Associação Brasileira
dos Produtores de Animais Orgânicos: “Quem consome produtos orgânicos têm mais saúde”.

SOCIAL
Para atender o consumidor com
responsabilidade social e qualidade,
a JBS-Friboi firmou parceria com a
Associação Brasileira dos Produtores de Animais Orgânicos (ASPRANOR) e com o IBD.
Com a ASPRANOR, o Friboi ga-

Seguindo a tendência dos produtos “ecologicamente corretos”, a Coopercica é a segunda rede de varejo
no País certificada a processar carne bovina orgânica em
parceria com
o JBS-Friboi.
Este renomado frigorífico,
que
mantém
parceria com
a Coopercica
Beatriz Carvalho, diretora comercial da Coopercica, os
desde
2008,
associados Élio Zago, José Renato Chizot e Edna Spadaro
foi o primeiro a
e o presidente Orlando Marciano
apostar neste

COOPERCICA

Alessandro Marciano, Gerente de
Segurança Alimentar e Prevenção de
Perdas da Coopercica: “A carne orgânica é uma tendência mundial”.

Orlando Marciano, presidente da Coopercica: “Trata-se de um projeto pioneiro, que irá fomentar uma atividade que
agrega valores sociais e ambientais”.

COOPERCICA

Vicente Zuffo, representante da
JBS-Friboi: “A seriedade e o profissionalismo da Coopercica é motivo
de orgulho da nossa parceria”.

Jorge Yatim, secretário de Agricultura e Abastecimento de Jundiaí:
“Eu faço questão de parabenizar o
presidente da Coopercica, Orlando
Marciano, pela iniciativa desta cooperativa. Jundiaí só tem a ganhar
com essas atitudes que fazem a diferença”.
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marca própria

Experimente

o feijão carioca Coopermais

Nas cinco lojas, você encontra
o feijão carioca Coopermais,
em embalagem de um quilo.
O feijão Coopermais tem a
qualidade dos produtos marca
própria Coopercica e também
preço bem competitivo. É fabricado pela Jund Ita Comércio de Cereais Ltda, conceituada empresa
jundiaiense fundada em 1989.
Você sabe por que o feijão carioca recebeu esse nome? Em
função de sua casca apresentar
um “desenho” de ondas parecido
com o calçadão da Praia de Co-
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pacabana.
Propriedades
O feijão é considerado um super alimento, devido à sua capacidade de promover benefícios
à saúde. Como proporciona a
saciedade, pode ser um aliado
no controle do peso, evitando a
obesidade. A abundância de fibra solúvel no feijão permite um
equilíbrio nos níveis de açúcar no
sangue.
O feijão é considerado um alimento mágico, porque reduz o
mau colesterol, afastando assim
o risco de doenças cardíacas, e

também por apresentar proteínas com baixo teor de gordura,
fibras, vitaminas do complexo B,
ferro, potássio, magnésio, zinco
e cálcio.

COOPERCICA

COOPERCICA
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SOLIDARIEDA D E

N U T R IÇ Ã O

VAMOS COLABORAR

Pratos juninos são calóricos,

Jundiaí conta com um
projeto educacional sem fins lucrativos -,
direcionado a crianças e
adolescentes, voltado para
o desenvolvimento de suas
potencialidades.

É possível degustar os
pratos típicos das Festas
Juninas sem culpa! Em
primeiro lugar, estas
comidinhas “caipiras” têm
propriedades nutricionais
que muitas pessoas
desconhecem.

COM A ACADEMIA DE CRIANÇAS!

Trata-se da Academia de
Crianças, uma entidade sem fins
lucrativos, que atende crianças de
7 a 12 anos, e este ano ampliou a
faixa etária para 16 anos.
As aulas - Filosofia, Artes
Plásticas, Teatro, Dança, Jogos
Cooperativos, Culinária, Música,
Artesanato e Informática - são
realizadas às terças, quintas e
sextas, divididas em duas turmas:
manhã e tarde. Os alunos têm
acompanhamento pedagógico e
psicológico.
O projeto atende crianças e

adolescentes carentes e de abrigos. Os pais são encarados como
parceiros ativos. Quem precisa de
uma ajuda extra, tem à disposição
um curso de Culinária, para gerar
renda e garantir o funcionamento
da entidade.
Os principais objetivos da Academia de Crianças: despertar a
curiosidade e a busca do conhecimento, através da arte e da ação;
despertar talentos e a capacidade
de trabalhar em grupo; desenvolver a auto-estima e o respeito às
diferenças e incentivar a autonomia, a ética, a cidadania e a cooperação.
Uma das metas da Academia
é funcionar de segunda à sexta.
Para isso, a entidade precisa da
sua colaboração. Você pode fazer uma doação ou participar de
eventos beneficentes, como os

mas nutritivos!

bazares, realizados às terças e
quintas, das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Precisamos urgente de voluntários para todas as áreas!
O endereço é: R. Fortunato
Mori, 31, Vianelo (perto do Mercadão).
Mais informações pelos telefones 2881-7252 ou 2709-7252 ou

www.academiadecriancas.com.br.

ECOLOG I A

Reciclagem ajuda

o planeta a ser sustentável
Jundiaí possui desde 1997
o projeto Armazém da
Natureza, para coleta de
material reciclável.
Atualmente são recolhidas 800
toneladas de material reciclável
por mês. A cada ano aumenta entre 5% a 6% a coleta de recicláveis. Por isso, a cidade ganhou
mais 13 caminhões-baú para percorrer o município, diariamente.
Os materiais mais coletados
são papel e plástico. Quem quiser
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saber o dia da coleta em seu bairro, deve ligar no 156.
O consumo de plástico PET
no Brasil vem crescendo. No ano
passado, foram consumidas 522
mil toneladas da resina. O índice
de reciclagem do material está
atualmente em torno de 55% do
total produzido no país.
Planeta sustentável
Pequenas atitudes fazem a diferença e ajudam o planeta a ser
sustentável. Faça a sua parte.

- Na hora da reciclagem, amasse todas as embalagens e retire o
excesso de resíduos. Isso ajuda o
trabalho dos catadores e recicladores.
- Você pode descartar seu lixo
reciclável nos coletores das lojas
Coopercica. As cinco lojas também recebem óleo de cozinha.
- Outra dica: tome banhos mais
curtos. Se você reduzir o seu banho de 10 para 6 minutos, estará
economizando energia suficiente
para acender uma lâmpada por 7
horas.

COOPERCICA

O segredo é não exagerar nas
porções e aproveitar a ocasião
para se divertir dançando quadrilha e gastando as calorias.
Curau, pamonha, arroz-doce,
milho-verde, pé de moleque, pipoca, batata-doce, bolo de fubá... E
quem resiste a uma paçoca, a um
quentão? Apesar de extremamente saborosas, elas têm muitas calorias. Ainda bem que, apesar do
excesso calórico, os ingredientes
dessas receitas são ricos em nutrientes. Confira.
Gengibre: possui propriedades anti-séptica, antiinflamatória,
digestiva e expectorante. É rico
em ferro, potássio, fósforo e cálcio
Milho: altos teores de fibras e
vitamina B1 (Tiamina)
Batata doce: excelente fonte
de vitamina A na forma de betacaroteno (um potente antioxidante)
Amendoim: fornece boas
quantidades de minerais, principalmente magnésio e potássio.
Calorias extras
Como fica o excesso de calorias? A dica, para garantir a diversão sem ganhar aqueles indesejáveis quilinhos extras, é controlar
o consumo e as porções. Ou seja,
você até pode se render a um

COOPERCICA

bolo de fubá quentinho, contanto
que não exagere.
A porção ideal, para uma pessoa que não quer extrapolar, varia de acordo com sexo, idade e
intensidade de atividades físicas
que ela desempenha. Com tantas
variantes, o conselho acaba sendo um só para todos: usar o bom
senso e não deixar a gula dominar.
Os produtos light, com menores teores de açúcares e gorduras, também são uma boa opção
para receitas menos calóricas. E
se você achar que exagerou um
pouquinho: dance! A dança é uma
atividade aeróbica e ajuda a queimar muitas calorias.
Festas
No Brasil, as Festas Juninas tiveram grande influência religiosa
das festas em homenagem aos
santos portugueses, principal-

mente Santo Antônio, São João e
São Pedro.
No Nordeste, as comemorações impulsionam o turismo e
a economia da região. Durante
as festas juninas, é servida uma
grande variedade de bolos (milho,
batata-doce e mandioca). Um dos
mais apreciados é o bolo Pé-demoleque, preparado com massa
de mandioca, leite de coco, ovos,
manteiga e açúcar. Destaca-se
pelo tempero da erva-doce com o
cravo e o recheio com castanhas
de caju torradas.
Imperdível também é a canjica
(saboroso creme de milho verde
cozido, com açúcar e leite de coco,
servido quente ou frio, salpicado
com canela em pó) e a pamonha
(feita com um grosso caldo de milho verde, leite, manteiga, queijo
de coalho ralado e sal. É uma espécie de bolo, só que é cozida em
água fervente, na própria palha do
milho).
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FEIRIN H A

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

Abóbora japonesa
Abóbora moranga
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Alho a granel
Batata
Brócolis
Cebola
Espinafre
Jiló
Mandioca
Pimentão verde
Repolho

Frutas
Vagem
Tomate

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Abóbora seca
Agrião
Alface
Almeirão
Batata doce
Cenoura
Couve-manteiga
Escarola
Gengibre
Pinhão
Rúcula

Maçã nacional
Mamão formosa
Manga Tommy
Melancia
Mexerica Cravo
Mexerica Ponkan
Pêra importada
Tangerina Murcote

Abacate
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Kiwi
Laranja Pêra
Limão
Manga Palmer
Maracujá
Morango
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Frutas

Acelga
Ameixa importada
Salsão
Berinjela
Ameixa nacional
Beterraba
Coco seco
Chuchu
Goiaba
Ervilha
Mamão papaia
Milho-verde
Melão
Pepino caipira
Nectarina nacional
Pepino verde
Uva Benitaka
Pimentão amarelo
Uva Brasil
Pimentão vermelho
Uva Itália
Quiabo
Uva Rubi
Rabanete
Salsinha
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.

COOPERCICA
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