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Confira as tabelas dos hortifrutis para JULHO

Agrião
Batata doce
Cenoura
Cheiro-verde
Espinafre
Gengibre
Mandioca
Pinhão

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.

Laranja Pêra
Limão
Maçã Nacional
Mexerica Cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Tangerina Murcote
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Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Abóbora moranga
Berinjela
Chuchu
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Pimentão vermelho
Quiabo

Frutas

Milho-verde
Pepino caipira
Pepino verde
Rabanete
Repolho
Rúcula
Salsão
Salsinha
Tomate
Vagem

Frutas

Hortaliças e outros

Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685

Abóbora seca
Acelga
Alho a Granel
Almeirão
Batata
Beterraba
Brócolis
Cebola
Couve-Manteiga
Ervilha
Escarola
Jiló

Abacate
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Coco seco
Kiwi
Mamão formosa
Mamão papaia
Manga Palmer
Maracujá

Nectarina imp.
Pêra imp.
Pêssego imp.
Uva Benitaka
Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi

Ameixa importada
Ameixa nacional
Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Goiaba
Manga Tommy
Melão
Melancia
Pêssego nacional

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

Expediente

10.000 exemplares

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM ÓTIMO

Acompanhe as tabelas com os
principais legumes, verduras e
frutas, válidas para o mês de julho.
Procure sempre comprar alimentos
da época, pois a abundância na oferta
garantirá um preço bem acessível e
alimentos mais saborosos. Observe,
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Associados
colaboraram com a
Campanha de Inverno
A Coopercica agradece aos seus
associados que mais uma vez
colaboraram com a Campanha
de Inverno 2009, encerrada no
dia 30 de junho. Trata-se de
uma campanha beneficente,
realizada pelo Fundo Social de
Solidariedade de Jundiaí,
da qual a Coopercica faz
questão
de
participar
anualmente. A campanha
só foi um sucesso graças
aos associados que doaram
roupas,
cobertores
e
calçados. Esses donativos
já foram encaminhados às
famílias carentes da cidade.

Matérias para a revista:
monica.julia@terra.com.br
Sugestões e Publicidade:
bia@legatto.com.br
Atendimento ao Associado:
Eliana Bárbara
eventos@coopercica.com.br

Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica - Fone: 3378-2800
Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves - Fone: 3308-3050
Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco - Fone: 3378-1666
Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente - Fone: 3308-6488
Loja 5
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556
Horário das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h

Saúde
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Você está estressado?

Padarias
Confira as delícias geladas da Coopercica.

Marca Própria
Experimente os Vinhos Coopermais.
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COMO PERCEBER O SEU
GRAU DE ESTRESSE
O

Nível 1

estresse pode ser definido como o estado
máximo de prontidão do organismo diante
de alguma dificuldade. Por exemplo, o trânsito,
a acirrada competição profissional, a violência e
as dificuldades financeiras: tudo isso pode causar
estresse.
Um pouco de estresse pode até ser positivo,
pois pode tornar as pessoas mais ativas e
produtivas. Porém, em excesso e por um longo
período, pode ser prejudicial às defesas do
organismo, podendo desencadear doenças.
Os sintomas mais comuns de estresse são as
mãos suadas, transpiração excessiva, respiração
acelerada, taquicardia, dor de estômago, falta
de apetite, dor de cabeça, diarréia, medo
exagerado e agressividade. Quem não consegue
superar o estresse sozinho, deve procurar ajuda
de um especialista. Conheça, a seguir, os níveis
de estresse.

É a fase de alerta, considerada produtiva.
Caracteriza-se pela produção de adrenalina,
através da glândula suprarrenal, que estimula a
criatividade; torna a pessoa mais atenta, mais
motivada, mais forte e até eufórica. Nesta
etapa, o indivíduo não tem sono e é capaz de
trabalhar a noite toda.
Nível 2
Quando a fase anterior se mantém por
muito tempo ou surgem novos “estressores”, o
organismo age rápido para evitar o gasto total
da energia. Entra em cena a fase da resistência.
A libido baixa e a memória começa a falhar.
Mesmo dormindo a pessoa sente cansaço. Nesta
etapa a pessoa não tem a doença, mas sente-se
“doente”.
Nível 3
Considerada a fase da semi-exaustão, pois
a resistência física e emocional dão sinais
de deteriorização. A glândula suprarrenal
interrompe a produção de adrenalina e começa
a fabricar cortisol. Os sinais mais comuns
são: insônia, a libido quase desaparece, a
produtividade e a criatividade caem. O cansaço
e a ansiedade dominam a pessoa. Ocorre
também queda do sistema imunológico, o que
pode provocar o aparecimento de doenças.
Nível 4
Se o estresse continuar aumentando, a pessoa
entra na fase da exaustão. O desequilíbrio
emocional é total. O indivíduo perde a
concentração. Não dorme, sente-se cansado e a
libido desaparece. A pessoa fica apática. Perde
o senso de humor; não é capaz de conviver com
familiares nem com os amigos.
O estresse pode causar entre outras doenças a
psoríase, vitiligo, úlcera, diabetes, hipertensão,
depressão, enfarte e até câncer.
Segundo as estatísticas, 35% dos estressados
atingem a fase de resitência; 7% a da semiexaustão e 1% da exaustão.
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Um cardápio equilibrado
para cada idade
ocê sabia que as pessoas precisam de uma
V
alimentação balanceada e um cardápio
equilibrado para conquistar o bom funcionamento

dois problemas na alimentação durante a fase
adulta: erro na hora da escolha do cardápio e
muito tempo sem se alimentar. Essa combinação
acaba dando espaço a doenças como a obesidade,
a hipertensão e o diabetes.
Nessa fase não há nenhum alimento que
deva ser consumido em maior quantidade,
porém, é importante manter uma dieta
equilibrada e variada para garantir a
ingestão adequada de todos os nutrientes
(proteínas, carboidratos, gorduras,
vitaminas, sais minerais e fibras).
Para não chegar com muita fome
no almoço ou no jantar,
vale a pena fazer um
lanche no período da
manhã e outro à tarde.
Como em toda fase da vida, o
ideal é evitar fast food. Quando
for ao restaurante, tente manter
frituras, molhos gordurosos e
salgadinhos longe da mesa.

do organismo e a tão sonhada qualidade de vida?
Vitaminas, proteínas e carboidratos. Todos
esses nutrientes devem fazer parte do cardápio
diário e as quantidades variam de acordo com
as necessidades pessoais, estilo de vida,
atividades e faixa etária. Crianças,
adolescentes e idosos,
por exemplo, necessitam
de
mais
nutrientes
que os adultos. Isso
ocorre porque os dois
primeiros estão em fase
de crescimento e mudanças
hormonais, e os idosos, com o
passar do tempo, vão perdendo
massa muscular. Confira a seguir
dicas de cardápio.
13 aos 20 anos
Geralmente, na adolescência, a alimentação
é mais sacrificada, pois os jovens estão sempre
de agenda cheia, acabam se alimentando
mal, comendo muito fast food. Eles costumam
apresentar deficiência de cálcio, ferro e vitaminas.
Muitos adolescentes pulam as refeições,
alimentam-se com lanches e ainda fazem regimes
por conta própria.
É uma fase de crescimento acelerado e, por
isso, é muito importante a atenção à energia e a
esses nutrientes, principalmente às proteínas, ao
ferro, ao cálcio e às vitaminas A e C, que estão
fortemente ligadas ao padrão de crescimento.
O ideal é evitar durante a semana os pratos
prontos - salgadinhos e doces - e investir em uma
refeição completa, composta de carboidrato
(arroz ou massa), legumes, verduras e um tipo de
carne. O tradicional “arroz, feijão, bife e salada”
vai muito bem nesse período.
Outra dica: quanto mais colorido for o prato,
melhor. Os nutrientes são necessários não só
para o adolescente ter disposição, mas para seu
desenvolvimento mental e intelectual.

3ª. Idade
Nessa faixa etária, cerca de 30% da massa
muscular se transforma em gordura, o que causa
maior vulnerabilidade a quedas, problemas
respiratórios e cardíacos. Os idosos têm
dificuldade em absorver os nutrientes e, por isso,
é aconselhável uma dieta que contenha proteína
(carne, ovo, queijo e leite) e faça parte do
cardápio diariamente.
Outros tipos de nutrientes que não podem
faltar são: ferro, cálcio, vitaminas D, C, E e do
complexo B, zinco e betacaroteno.
Para isso, deve ser consumido, de forma
variada, todo tipo de hortaliças, frutas e legumes.
Uma sugestão é consumir sopa no jantar. O
idoso precisa se preocupar com a quantidade
de líquidos que ingere. Em geral, na 3a. Idade,
a percepção de sede é reduzida e, por esse
motivo, bebe-se menos água. Entretanto, o corpo
continua precisando de líquidos e sua falta pode
causar problemas nos rins e no funcionamento
do intestino, além de provocar flacidez na pele.
Incluir sucos e chás ao longo do dia é uma boa
saída.
Os suplementos de vitaminas e minerais
só devem ser iniciados após avaliação de um
profissional da área de Saúde.

21 aos 50 anos
A correria diária e a oferta abundante de
alimentos saborosos e calóricos, aliados à
diminuição da atividade física e ao estresse diário,
prejudicam muito a alimentação equilibrada. Há
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FESTIVAL DE PARANAPIACABA
TRAZ GRANDES NOMES DA MPB
M

18 DE JULHO
15h – Simão, o Boi Pintado, no Espaço
Criança
15h – Vânia Bastos, no Viradouro
18h – Ná Ozzeti, no Viradouro

úsicas,
mostras
de
cinema,
performances teatrais e exposições
aquecem o 9º. Festival de Inverno em
Paranapiacaba, a 100 km de Jundiaí. A
programação pode ser conferida de 11 a
26 de julho, sempre nos finais de semana.
Grandes
compositores
e intérpretes da música
popular brasileira, como
Oswaldo
Montenegro,
Tunai e Luiza Possi estarão
presentes. Os ingressos
para os shows serão
trocados por uma peça
de roupa ou cobertor, que
serão doados à Campanha
do Agasalho 2009. Haverá
também uma programação especial para o
público infantil.
Além da programação cultural, o visitante
poderá se deliciar com a gastronomia
oferecida pelos restaurantes e casas da vila
ferroviária de Paranapiacaba, subdistrito
de Santo André (SP).
Acompanhe ao lado algumas das
atrações*.

19 DE JULHO
13h – Mariana Aydar, no Clube
Lyra Serrano
15h – João Cabeça de Feijão,
no Espaço Criança
18h – Luíza Possi, no Viradouro
25 DE JULHO
13h - Daniel Gonzaga (filho do
Gonzaguinha), no Clube Lyra
Serrano
15h – “ O Vovô”, no Espaço Criança
18h – Vania Abreu, no Viradouro
26 DE JULHO
14h – Tunai, no Mercado
17h – Ciranda Violeira, no Mercado
18h – Oswaldo Montenegro, no Viradouro
* Mais informações sobre a programação,
pelo telefone (11) 4439-0237.

CONFIRA OUTRAS ATRAÇÕES TURÍSTICAS
Ferroviário de Paranapiacaba, que abriga o
que é considerado o maior sistema funicular
do mundo, e foi tombado em 1987. Lá pode
ser vista a segunda mais antiga locomotiva
do Brasil.
A velha estação ainda mantém o
aspecto original vitoriano e sua
torre lembra a do Big Ben, em
Londres.
No alto de uma colina da vila
fica o Castelinho (1897), antiga
residência do engenheiro-chefe
da São Paulo Railway. A posição
estratégica permitia ao mais
alto funcionário inglês observar o
andamento dos trabalhos no pátio
ferroviário. Hoje funciona ali o Centro de
Preservação da Memória de Paranapiacaba.

Além do Festival de Inverno, os turistas
podem aproveitar a privilegiada localização
de Paranapiacaba, que fica numa região
de grande potencial ecológico,
para
fazer trilhas monitoradas. A Trilha
da Pontinha, por exemplo, é de
nível leve, tem pouco mais de 1
km e dura em média 40 minutos.
Durante a atividade é possível
observar bromélias e manacás
da serra.
A vila de Paranapiacaba
surgiu com a construção da
ferrovia Santos-Jundiaí. Inaugurada
em 1867, a estrada estabeleceu uma ligação
entre o Planalto e o Porto de Santos,
para transportar o café. Os galpões, onde
funcionaram os dois sistemas funiculares (hoje
desativados), transformaram-se no Museu
COOPERCICA
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COOPERCICA APRESENTA
SUAS DELÍCIAS GELADAS
A

partir de agora, os associados têm
deliciosas opções em confeitaria
gelada nas cinco lojas Coopercica. Acabam
de ser lançados novos sabores de bolos
gelados, como maçã verde, tiramissu (café),
trufado de morango, bombom rocher, coco
queimado, chocomilk e sensação.
Outras novidades de dar água na boca
são os cakes (nos sabores cural, abacaxi,
picada de abelha, Romeu e Julieta, banana
com canela e maçã com canela).
Os associados Coopercica também
poderão adquirir muffins de vários sabores,
além de mousses (chocolate, chocolate
branco, maracujá, limão e napolitano).
Vale a pena conferir!!!

CASA DO CONFEITEIRO ENSINOU
NOVAS TÉCNICAS PARA DECORAR
BOLOS GELADOS

N

o último dia 18 de junho, a
Casa do Confeiteiro, empresa
parceira e fornecedora de matériasprimas e acessórios de panificação,
realizou uma apresentação de seus
novos produtos em confeitaria
gelada, na loja 3. Participaram
da apresentação a diretoria da
Coopercica, gerentes das lojas,
supervisores e líderes de Padaria.
Representantes da Casa do
Confeiteiro ensinaram novas técnicas
para decorar bolos gelados, a fim
de adequar os novos visuais às
necessidades do consumidor. A Casa
do Confeiteiro também responde pela
área de suporte técnico às Padarias
COOPERCICA

Confeiteiros da Coopercica

Representantes da Casa do Confeiteiro

06

11

COOPERCICA

“COOPERATIVISMO, A ECONOMIA QUE
FAZ UM MUNDO MELHOR”
A

Organização das Cooperativas do Estado
de São Paulo (Ocesp) comemorou o 87º
Dia Internacional do Cooperativismo com uma
palestra realizada em São Paulo, cujo tema “Cooperativismo, a economia que faz um mundo
melhor” - chamou a atenção dos participantes
para o poder que as cooperativas têm na
promoção de um desenvolvimento econômico
com equilíbrio social.
Esta importante data é celebrada no primeiro
sábado de julho por 800 milhões de pessoas
vinculadas a cooperativas, em cerca de 100
países. No Brasil são 7.682 cooperativas com
aproximadamente 7,8 milhões de associados que
atuam em 13 ramos de atividades, respondendo por
6% do Produto Interno Bruto (PIB). A Coopercica,
uma cooperativa de consumo fundada em 1969, é
um exemplo para o cooperativismo. Criada por 62
sócios-fundadores, esta conceituada cooperativa
possui atualmente 131 mil associados e conta
com cinco lojas modernas e bem equipadas,
sendo quatro em Jundiaí e uma em Campo Limpo
Paulista.
O presidente da Ocesp, Edivaldo Del Grande,
comentou que o cooperativismo vem gerando
desenvolvimento econômico e benefícios sociais
aos municípios. A sua afirmativa baseia-se na
pesquisa realizada pela FEA/USP-Ribeirão Preto,
na qual os municípios com grande presença
de cooperativas exibem um IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) superior àqueles
onde o cooperativismo é menos desenvolvido.
“Isto comprova a estreita relação entre o
cooperativismo e progresso econômico e social”,
completou.
A diferença entre o IDH dos municípios que
possuem cooperativas atuantes e os demais é
simples de ser explicada, já que as cooperativas
não visam lucro e funcionam como distribuidoras
de renda, ou seja, os resultados gerados retornam
para seus cooperados e ficam na região. Esses
recursos adicionais impactam sobre toda a
sociedade que está ao redor, pois são aplicados
localmente, melhorando a renda, a educação,
a qualidade de vida e a saúde da comunidade –
exatamente os indicadores que formam o IDH.
Segundo Del Grande, o modelo cooperativista
é uma terceira via, situada entre o capitalismo e
o socialismo, que pode levar a inclusão social e o
COOPERCICA

progresso para os municípios.
Atualmente, 969 cooperativas atuam no
Estado de São Paulo, em 10 ramos de negócio
distintos, reunindo 2,8 milhões de cooperados.
Ainda há muito espaço para crescer. Em países
desenvolvidos, mais de 50% da população é ligada
a algum tipo de cooperativa, enquanto no Brasil
esta taxa não passa de 4%.
“O potencial do cooperativismo está ajudando a
alavancar as economias locais. É preciso aproveitar
as potencialidades de cada município e, por
meio de cooperativas, dar esperança à massa de
pessoas atualmente excluídas do mercado formal
de trabalho”, concluiu o presidente da Ocesp.

COOPERATIVISMO SURGIU EM 1844
Garantir a todos uma fonte de renda e uma
vida digna. Esta é a essência do cooperativismo,
que surgiu em 21 de dezembro de 1844, no bairro
de Rochdale, em Manchester (Inglaterra). Nessa
ocasião, 27 tecelões e uma tecelã fundaram a
“Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”,
com o resultado da economia mensal de uma
libra de cada participante durante um ano.
Tendo o homem como principal finalidade - e
não o lucro -, os tecelões de Rochdale buscavam
naquele momento uma alternativa econômica
para atuarem no mercado, frente ao capitalismo
ganancioso que os submetiam a preços abusivos,
exploração da jornada de trabalho de mulheres
e crianças (que trabalhavam até 16h) e do
desemprego crescente em função da Revolução
Industrial.
Naquele momento a constituição de uma
pequena cooperativa de consumo no então
chamado “Beco do Sapo” (Toad Lane) estaria
mudando os padrões econômicos da época e
dando origem ao movimento cooperativista.
O cooperativismo evoluiu e conquistou um
espaço próprio, definido por uma nova forma de
pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento
social.
Por sua ideologia igualitária, o cooperativismo
é aceito por todos os governos e reconhecido
como fórmula democrática para a solução dos
problemas sócio-econômicos.
10

APROVEITE O INVERNO PARA
EXPERIMENTAR OS VINHOS COOPERMAIS

I

nverno lembra fogueira, lareira, um
ambiente bem aconchegante, e um vinho
bem gostoso para brindar esse momento
tão especial. O vinho tinto, principalmente,
combina muito com as baixas temperaturas.
Degustar um vinho é prazeroso e saudável (ver
box). Aproveite esta estação para saborear os
vinhos Coopermais -Tinto Seco e Tinto Suave-,
além dos lançamentos Branco Seco e Rosado
Suave -, encontrados em garrafas de 720 ml.
Os vinhos Coopermais (marca própria
Coopercica) são fabricados pela Vinícola
Brunholi, uma das melhores e mais tradicionais
da região. Estes vinhos são produzidos de modo
artesanal há 59 anos e seguem uma tradição
de qualidade e bom gosto que vem sendo
passada de geração para geração. Por isso,
esses produtos ganharam lugar de destaque
entre os melhores vinhos, agradando aos mais
diferentes paladares.
A história da família Brunholi no Brasil
começou em 1889, com a chegada do italiano
Antônio Brunholi, o Nonno, ao Porto de Santos.
Em 1950, o Nonno e seus familiares começaram
a produzir vinhos no Caxambu, em Jundiaí.
Bom para a saúde
Desde a Antiguidade o vinho está ligado à
evolução da Medicina. Os primeiros praticantes

da ”arte da cura” já empregavam o vinho como
medicamento. Estudos recentes comprovam
que as mais de 200 substâncias ativas presentes
no vinho (metais, íons e vitaminas) ajudam na
prevenção de determinadas enfermidades,
como Alzheimer e doenças cardiovasculares,
que afetam, sobretudo, os idosos. Porém, é
preciso consumi-lo com moderação, para se
beneficiar de suas propriedades medicinais.
Longevidade
Uma das substâncias presentes no vinho é o
transresveratrol, produzido pela própria videira
no momento da maturação, para se proteger
dos fungos. Atua como um antibiótico natural,
protegendo o sistema imunológico contra
doenças como o câncer. Por isso é considerado
o antioxidante responsável pela longevidade.
O transresveratrol encontra-se em maior
concentração nos vinhos tintos.
Doenças coronárias
O vinho é capaz de reduzir os níveis de
LDL (colesterol ruim) e aumentar o de HDL
(colesterol bom). Com relação à coagulação, o
vinho torna as plaquetas presentes no sangue
menos aderentes e reduz os níveis de fibrina,
evitando a coagulação sanguínea. Portanto, em
dose moderada o vinho pode prevenir doenças
coronárias como um infarto do miocárdio.

HARMONIZAÇÃO DE VINHOS
Confira abaixo os tipos de vinhos
que harmonizam com determinados
pratos.
• Sopas: tinto seco e rosado
• Carnes vermelhas: tinto seco
• Peixes: branco seco
• Aves: tinto seco
• Suflês: rosado
• Massas: tinto seco
• Foundue de carne: tinto seco
• Foundue de queijo: branco seco
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“SE VOCÊ QUER UM AMIGO,
LIGUE PARA O SEU PAI”
A

Coopercica
criou
uma
sensacional
campanha para homenagear os Pais. Tratase da promoção “Se você quer um amigo, ligue
para o seu Pai”, que irá sortear cinco aparelhos
celulares Sony Ericsson W 380 (um por loja), no dia
27 de julho. Para participar da promoção, basta
depositar nas urnas instaladas nas lojas, cupons
fiscais acima R$ 30,00, até o dia 26 de julho.
O celular Sony Ericsson W 380 GSM tem tudo
o que um pai precisa para ficar antenado. Possui
rádio, navega na internet e ainda registra os
acontecimentos mais importantes de sua vida
através de uma câmera. Além disso, seu design é
elegante e moderno. Consulte regulamento nas
lojas.

Foto meramente ilustrativa

FARMÁCIAS DÃO DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA
ASSOCIADOS COOPERCICA

C

IMPORTANTE:
Para aproveitar todas estas vantagens, basta
apresentar seu cartão de associado COOPERCICA.
Mantenha-se informado, pois esta relação de
convênios está sempre se atualizando.

omeçou no dia 01 de junho e vai até o dia 08 de agosto
a 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 Miojo, o associado deve
apresentar o seu 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 !!!!

Foto meramente ilustrativa

COOPERCICA & AVEC: “SUA FAMÍLIA MERECE”

COOPERCICA TEM ÓTIMAS OFERTAS TODOS OS DIAS

COOPERCICA
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COOPERCICA

