Valores meramente ilustrativos

Preços ainda mais baixos

somente para os associados
Mais uma vantagem exclusiva para os associados
Coopercica. Toda semana, no panfleto Coopercica,
serão inseridas ofertas exclusivas de alguns produtos, com preços ainda mais baixos, somente para os
associados.
Venha conferir e aproveitar mais esta novidade.
Coopercica, muito mais que um supermercado!
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SAÚ D E

M A R C A D OR

Leitura e vida social podem evitar
doenças degenerativas do cérebro
O cérebro humano pesa,
em média, 1,4 quilo e tem
100 bilhões de neurônios,
que se comunicam por
sinapses – estruturas por
meio das quais as células
cerebrais se conectam,
transmitindo informações na
forma de sinais químicos e
elétricos.
As doenças degenerativas
causam a morte dos neurônios e
afetam tarefas como aprendizado, raciocínio, memória e pensamento.
A capacidade de armazenar informações começa a ser comprometida, lentamente, a partir dos
40 anos. Na última década, houve
um aumento de 23% na população
com mais de 60 anos no Brasil.
Isso não significa que as doenças
degenerativas do cérebro estão
diretamente ligadas ao processo
de envelhecimento. Entretanto,
a perda de memória nessa faixa
etária é mais frequente.
Além do envelhecimento, funções cognitivas como atenção,

concentração e linguagem podem
ser afetadas por doenças, estresse, uso crônico de medicamentos
e outras implicações. O problema
pode ter causas distintas, o que
implica na necessidade de avaliação especializada.
A boa notícia é que o sistema
nervoso tem capacidade de regeneração e o uso constante do
cérebro é uma forma de prevenir
as doenças degenerativas. Um
exemplo prático é a influência que
o grau de escolaridade tem em
relação à proteção contra o Alzheimer. Pessoas com mais de 12
anos de estudo têm menor risco
de desenvolver a doença, segundo especialistas.
Aprender assuntos novos, ler
e ter vida social pode ajudar a
aumentar a reserva funcional cerebral, permitindo uma vida mais
longa, lúcida e saudável. Uma
boa alimentação também beneficia o funcionamento do cérebro e
previne doenças. O sono tranqüilo
e em horas suficientes é condição
imprescindível para o armazenamento eficaz das memórias geradas durante o dia.

Você sabia que...
... o estudo intercalado por períodos de descanso ajuda a memorização.
... as lembranças são mais facilmente recuperadas por associação. Por exemplo, para se lembrar do nome Maradona, basta associá-lo ao maior rival de Pelé.
...a prática de exercícios aeróbicos aumenta o volume da massa cinzenta em regiões do cérebro
relacionadas à memória.
... o sono tem um papel importante na consolidação de memórias de longo prazo.
... a gordura abdominal eleva os índices de insulina no organismo, afetando o funcionamento de
determinados receptores no cérebro ligados à memória.
... palavras cruzadas, jogos de cartas, xadrez, leitura e vida social intensa exercitam a memória.
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TÊN I S

Jundiaí vai sediar

Experimente a carne orgânica em bandejas:
muito macia, saborosa e saudável!

circuito mundial de tênis
A cidade entrou no circuito
mundial de tênis e vai
sediar o Jundiaí Tennis
Future, de 17 a 25 de
julho, nas quadras do
Tênis Clube.
Este torneio é disputado por tenistas do mundo inteiro.
Aproximadamente, 64 tenistas
disputarão uma premiação total de
US$ 10 mil, em jogos de simples
e duplas. A entrada é de graça. O
Tênis Clube fica na Rua Dr. Edson
Toledo, 235, Chácara Urbana.
O torneio conta pontos no

Ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e faz parte

N OV ID A D E s

do projeto para o desenvolvimento do tênis brasileiro. O tenista
jundiaiense Júlio Silva, quinto melhor do Brasil e 156º do ranking
mundial da ATP, já confirmou presença.
Os torneios futures masculinos
sempre tiveram sua organização
e promoção dentro dos padrões
das mais alta qualidade, contando com a presença de grandes
tenistas em início de carreira profissional.
Já participaram deste circuito,
o premiadíssimo Roger Federer, o
nosso vitorioso Gustavo Kuerten,
o Guga, e Fernando Meligeni.

Desde o dia 27 de maio, a
loja 3 (V. Rio Branco) está
com uma novidade em
carnes bovinas.
Trata-se da linha Organic Beef
Friboi, produzida sem agrotóxicos, com responsabilidade social
e ambiental. A aceitação dessas
carnes, por parte dos associados,
está superando as expectativas
da Coopercica.
A carne orgânica é muito macia, resultado da seleção genética
e da precocidade dos animais. E
também saudável (pela ausência
de produtos químicos) e saborosa (o gado é criado em pastagens
nativas do Pantanal). São mais
de 90 mil hectares de áreas utilizadas de forma sustentável.
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, do renomado
IBD (Associação de Certificação
Instituto Biodinâmico), com credibilidade internacional.
A loja 3 é a única da região
certificada a vender esta carne.
Dependendo da demanda, poderá ser ampliada a sua comercialização para as demais lojas Coopercica.
CORTES
Os associados vão encontrar
muitas opções de cortes em bandejas, como moída, coxão duro,
contra-filé, coração de alcatra,
filé mignon, picanha, entre outras.
Além da sua excelente qualidade,
para muitos cortes a diferença de
preços entre a carne orgânica e
a convencional está muito sutil.
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Inclusive, a Coopercica está realizando promoções em alguns
cortes orgânicos, que acabam
custando o mesmo preço e até
mais barato que os cortes convencionais.
O que torna a carne orgânica
um produto de primeira linha são
os seus diferenciais. Por exemplo,
a carne orgânica tem rastreabilidade. O consumidor tem acesso

tipo de produto químico, inclusive,
agrotóxicos nos pastos.
A responsabilidade social é uma
preocupação constante e uma
obrigação para os pecuaristas.
Todas as propriedades têm que
possuir áreas de Reserva Legal e
Preservação Permanente intactas;
devem proteger e conservar os recursos hídricos. Por isso também
é chamada de carne verde, já que

às informações sobre o produto
que adquire. O Friboi garante a
procedência do gado. Todas as fazendas têm certificação e cuidam
de maneira especial desses animais desde a reprodução, durante
o período do seu desenvolvimento
e até no abate.
O gado alimenta-se em pastos adubados organicamente e,
quando necessário, é tratado com
homeopatia por veterinários especialistas. Não é utilizado nenhum

respeita o meio ambiente. 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.
Enfim, a carne orgânica em
bandejas é um produto diferenciado, porém bem acessível ao
bolso do consumidor, que deve
experimentá-la para comprovar
suas qualidades.
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Coopercica e Açougue Swift:

Promoção do cartão Coopercica Plus
termina dia 30 de setembro

“Craque do Churrasco”
A Coopercica e o Açougue
Swift desenvolveram uma
incrível promoção.

Trata-se do “Craque do Churrasco”, cuja duração vai até o dia
13 de julho, e foi dividida em duas.
Uma, somente para a loja 3 - que
está comercializando a carne orgânica - e a segunda, abrangendo as demais lojas: 1 (Jd. Cica)) ,
2 (Eloy Chaves), 4 (Jd. São Vicente) e 5 (Campo Limpo Pta.).
Os associados, que frequentam a loja 3, participam da promoção ao adquirir produtos Swift,
como bandejas bovinas e cortes
bovinos embalados a vácuo (pe-

Ainda dá tempo de
participar da promoção
“Desbloqueie seu cartão
Coopercica Plus e ganhe
até 70 dias para pagar”.
A Coopercica e a financeira
Finamax decidiram
prorrogar esta promoção
até o dia 30 de setembro,
para que mais associados
possam desfrutar das
vantagens oferecidas por
este cartão.

ças e cortes da linha Maturatta
Swift) e também a linha Organic
Beef (peças e bandejas). Nas
compras acima de R$ 50,00, os
associados vão ganhar um avental personalizado e nas compras
acima de R$ 80,00, os prêmios
serão bolsas térmicas personalizadas.
Demais lojas
Quem comprar carnes Swift
(bandejas bovinas, cortes bovinos
embalados a vácuo – peças – e
cortes da linha Maturatta Swift )
nas lojas 1, 2, 4 e 5, também participará da promoção “Craque do
Churrasco”. Os prêmios serão os
mesmos da loja 3. Consulte o regulamento nas lojas e boa sorte!

O cartão foi desenvolvido com
o objetivo de facilitar o dia a dia
dos associados, oferecendo comodidade, segurança e a possibilidade de parcelamento das compras. A campanha promocional
do cartão Coopercica Plus foi ini-

Ganhadores da “Copa do Mundo Mid/Fit”
Foto meramente ilustrativa

Loja 1 • Tereza Maria Biguetti Galvão
Loja 2 • José Aparecido Pereira
Loja 3 • Clayde Rodrigues
Loja 4 • Marcos Aparecido Pizzol
Loja 5 • Adriana Boiko Adão

A associada Denizete Perez Segato, que costuma realizar suas compras na loja 4 (Jd. São Vicente)
utiliza o cartão Coopercica Plus diariamente, desde
que fez o cadastramento neste estabelecimento, há
5 anos. Acompanhe, a seguir, o seu depoimento.
“Fui uma das primeiras associadas a fazer o cadastro para ter acesso ao cartão. Depois de adquirir
o Coopercica Plus não usei mais o meu cartão de crédito do banco. Uso
diariamente este cartão nas compras que faço na Coopercica. É muito prático. Não preciso levar dinheiro para fazer as compras nem me preocupar
com a forma de pagamento. O cartão Coopercica Plus facilita a minha vida.
Gosto muito da praticidade que este cartão oferece”.
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Contemplados com a promoção Coopercica & Avec

* Sorteio dos contemplados com TVs 29”,
realizado no dia 30 de maio.

É prejuízo para o bolso.
Compre já e pague depois:
você pode usar seu cartão de
crédito como dinheiro vivo. Por
exemplo, você pode parcelar
suas compras, sem ter que pagar
juros. É muito melhor do que ficar
distribuindo cheques pré-datados,
que, muitas vezes, vão parar nas
mãos de terceiros.
Grande aceitação comercial:
os cartões de crédito são mais
aceitos do que os cheques.
Crédito imediato: acesso ao
crédito, sem precisar de garantias, de fiador; preencher notas
promissórias e tantas outras burocracias.
Processo de pagamento fácil
e rápido: não há burocracia. Na
hora das compras, basta assinar
o recibo impresso na hora da
compra ou digitar sua senha, no
caso de cartões com chip.

Associada Denizete é
assídua usuária do cartão

* Sorteio dos contemplados com TVs de LCD
32”, realizado no dia 06 de junho.

Loja 1 • Carmen Beatriz Baldi
Loja 2 • Everaldo Anselmo de Araújo
Loja 3 • Adriana P. M. dos Santos
Loja 4 • Maria Helena Farinha Cera
Loja 5 • Marcelinho Mendes da Silva

ciada em 1o. de março e é dirigida aos associados que possuem
o cartão Coopercica Plus novo ou
sem uso.
Desbloqueando seu cartão,
você terá até 70 dias para pagar
a primeira compra, sem a cobrança de juros. É muito fácil desbloqueá-lo. O associado só precisa
ligar para 0800.7705566 (Central
de Atendimento). Após o desbloqueio, o associado já poderá realizar suas compras com o cartão.
Vantagens
Confira abaixo as vantagens
de um cartão de crédito.
Conveniência e segurança
de pagamento: você não precisa carregar um talão de cheques
volumoso, nem grandes quantias
em dinheiro quando for fazer compras. Em caso de roubo ou perda
do cartão, você pode bloqueá-lo.
Já com o dinheiro, não tem jeito.
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PERF I L

Conheça as preferências do
associado João, da loja 5
Nome: João da Silva Pinto – associado desde a inauguração da loja, em
dezembro de 2008
ESTADO CIVIL: casado com Maria
Aparecida e pai de 12 filhos, sendo que
sua esposa, filhos e genros também fazem compras nesta loja
Profissão: Aposentado
O que mais gosta na Coopercica: “O ótimo atendimento dos funcionários. Por exemplo, quando eu não
encontro algum produto, é só chamar um
funcionário que ele imediatamente procura a mercadoria. Como eu frequento esta
loja diariamente, acaba fazendo amizade
com os funcionários. Eles são muito bons

O que mais gosta de comprar
na Coopercica: “as carnes vendidas
na Coopercica são de ótima qualidade e
o preço também é bom”.
Coopercica é mais que um
supermercado porque “trabalha
com produtos de ótima qualidade e preços compatíveis. Além disso, é preciso
elogiar a limpeza desta loja”.
Sonho de consumo: pescar no
Pantanal
Prato favorito: feijoada
Hobby: pescaria
TIME: Corinthians
Programa de tv: músicas sertanejas da TV Cultura.

e atenciosos com os associados”.

marca própria

CAFÉ COOPERMAIS:

SABOR ENCORPADO E AROMA INTENSO

Você já experimentou o café
Coopermais? Então, experimente.
É fabricado a partir de grãos selecionados e de modernas técnicas de torração e moagem, que resultam num café
de sabor encorpado e aroma intenso.
Este produto não contém glúten.
O café Coopermais é fabricado pela
Caiçara, tradicional empresa que está
instalada em Jundiaí desde 1950.
CURIOSIDADES
O café e a cerveja são as bebidas
mais populares do planeta. Acompanhe
abaixo como o café é consumido em alguns lugares do mundo.
França: muitas vezes, é bebido juntamente com chicória, uma bebida feita
a partir das raízes de chicória e que tem
gosto semelhante ao do café.
Áustria: uma opção é bebê-lo acompanhado de figos secos, sendo que em
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Viena, a capital do país, é uma tradição
o oferecimento de bolos e doces para
acompanhar o café com chantilly
África e Oriente Médio: é comum
acentuar o sabor do café com algumas
especiarias, tais como canela e gengibre
Bélgica: o produto é servido com um

pequeno pedaço de chocolate, colocado no interior da xícara, que se derrete
quando entra em contato com o café
Itália: a preferência é pelo café expresso, servido em xícaras pequenas
Grécia: o café é acompanhado por
um copo de água gelada
Portugal: os primeiros expressos
foram vendidos no café A Brasileira, em
Lisboa. Muitos clientes acharam o gosto
do produto um tanto amargo. Para contornar o problema, a direção da cafeteria
criou um slogan para atrair os clientes:
“Beba Isso Com Açúcar”. A campanha
deu certo e a frase ficou tão marcada
que o uso das iniciais de cada palavra
- bica - passou a ser sinônimo de cafezinho no país.
Alemanha: em algumas regiões é
servido com leite condensado ou chantilly;
Suíça: adiciona-se ao café um licor,
o “kirsch”

COOPERCICA
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ECOLOG I A

Coopercica está empenhada

na substituição da sacolinha plástica
Uma sacolinha plástica
demora até 400 anos para
se decompor na natureza.
Pensando em não agredir
o planeta, em breve essas
sacolas serão extintas.
Este é o objetivo do projeto “Tire
o planeta desse sufoco”, desenvolvido em Jundiaí, por várias entidades, entre elas a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com apoio
da Prefeitura de Jundiaí. A Coopercica apoia esta iniciativa, inclusive o
seu presidente, Orlando Marciano,

junto com o gerente executivo de
R.H. e Eventos, Osmar Marciano,
estão participando das reuniões.
Jundiaí possui mais de 100 lojas
entre supermercados e comércios
menores, que resolveram colocar
me prática os “5R”: reduzir, reutilizar, reciclar, reeducar e retornar.
A proposta é substituir as sacolinhas atuais pelas retornáveis.
Para incentivar o seu uso, os mercados vão comercializá-las por um
preço bem acessível. “Vamos fazer
promoções para o consumidor adquirir sacolas retornáveis”, disse
Orlando Marciano, presidente da

Coopercica.
Outra alternativa é substituir as
sacolinhas plásticas pelas compostáveis, feitas de amido de milho
e capazes de se decompor em 90
dias, transformando-se em composto orgânico, o que é benéfico
para a natureza. Elas terão um
custo. Outra opção é usar caixas
de papelão.
Segundo o Ministério do Meio
Ambiente, cerca de 1,5 milhão de
sacolinhas são distribuídas por
hora no Brasil. Estima-se que, em
média, cada brasileiro utilize 66 sacolas por mês.

TURISM O

Borda da Mata, A CAPITAL DO PIJAMA
Borda da Mata, uma cidade de
15 mil habitantes localizada
no Sul de Minas Gerais e
distante 176 km de Jundiaí, é
considerada a capital nacional
do pijama.
Este município mineiro - junto
com Bueno Brandão, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e Ouro
Fino - integra o Circuito das Malhas, e cativa a todos os visitantes
pela hospitalidade, deliciosa culinária e belezas naturais.
Em Borda da Mata, você pode
adquirir peças em tricô, artesanato e os famosos pijamas, confeccionados em malha, poliéster e
viscose.
TRICÔ
A arte do tricô chegou à região no final do século XIX, com
os imigrantes italianos que ali se
estabeleceram em função do trabalho nas lavouras de café. A ati-
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vidade se desenvolveu tão bem,
que transformou o local em um
dos mais importantes centros de
malharia retilínea do país. Hoje, o
trabalho artesanal foi substituído
por equipamentos modernos, mas
sem perder a originalidade.
TURISMO RURAL
Além das compras, a cidade
conta com turismo rural, que inclui
trilhas que levam a montanhas,

grutas e fazendas centenárias.
No dia 16 de julho acontece a tradicional festa de Nossa Senhora
do Carmo, padroeira da cidade.
Os festejos duram nove dias, com
shows, barracas na praça e parque de diversões. A cidade também se destaca pelo carnaval de
rua, resgatando a tradição das
marchinhas, no mesmo estilo de
São Luiz do Paraitinga.

COOPERCICA
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Sal:

DE HERÓI A VILÃO!

Além de realçar o sabor dos
pratos, o sal é o mineral
com o maior número de
funções no organismo.
Auxilia na transmissão
de impulsos nervosos,
contração muscular e na
absorção dos nutrientes.

Os gregos e romanos consideravam o sal um bem precioso
- muitas vezes era chamado de
ouro branco e utilizado como moeda no comércio de outras mercadorias. Serviu também como
condimento para conservação de
alimentos durante vários séculos.
Hoje, porém, o ibope desse
famoso tempero anda em baixa.
O motivo? Se consumido em excesso, pode causar doenças cardiovasculares, sobretudo infarto e
derrame (AVC). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
um adulto deve consumir por dia
no máximo 6 gramas de sal de cozinha, o equivalente a uma colher
de chá ou 2,4 gramas de sódio.
Mas as pesquisas revelam que o
brasileiro está consumindo o dobro.
Sódio
O que muitas pessoas desconhecem é que praticamente todos
os alimentos industrializados têm
sódio. Do pão integral ao refrigerante e até mesmo os sucos artificiais em pó. Os campeões de sódio são os embutidos - presunto,
salame, mortadela, salsicha -, os
caldos concentrados e temperos
prontos, as sopas instantâneas,
os salgadinhos industrializados
em pacotes, os queijos amarelos,
os pratos prontos congelados e
as conservas.
Uma boa alternativa para di-

COOPERCICA

minuir essa ingestão é investir no
sal light. Trata-se de uma versão
do tempero que contém cerca de
50% de cloreto de potássio e 50%
de cloreto de sódio. O cloreto de
sódio precisa ser dissolvido em
água para agir no organismo humano. Ou seja, quanto maior é a
ingestão de sal comum, cuja fórmula é composta basicamente por
cloreto de sódio, mais líquidos serão necessários para dissolvê-lo.
Isso provoca uma sobrecarga no
sistema circulatório e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Já o cloreto de potássio fica
menos tempo no organismo, diminuindo a retenção de água. Portanto, a composição do sal light
é bem mais balanceada do que o
sal tradicional, por isso, é indicado para os hipertensos.
Mas fique atento: como o sal
light é mais suave e deixa os alimentos menos salgados, não vale
substituir uma colher de sal tradicional por duas colheres de sal
light, pois no final você terá praticamente o mesmo teor de cloreto

de sódio.
Hipertensão
O sal começou a ser taxado
de vilão na década de 80, quando
a Associação Americana do Coração relacionou o consumo excessivo do mineral a um aumento
nos riscos de hipertensão, doença
responsável por 54% das mortes
por derrame e 46% dos óbitos por
infarto. Descobriu-se que, depois
da genética, o excesso de sal é
o fator de maior influência para a
pressão alta.
Campanha
Recentemente, foi colocada
em prática uma campanha, liderada pela cidade de Nova York, nos
Estados Unidos, para a redução
na ingestão de sal. Para atingir
essa meta, o conteúdo de sódio
dos alimentos processados e empacotados deverá ser reduzido em
25%, em 5 anos, e em 50%, em 10
anos. Por incrível que possa parecer, muitas indústrias alimentícias
já se adequaram às normas e a
maioria dos alimentos à venda já
atende às novas determinações.

13

FEIRIN H A

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

Abóbora moranga
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Alho a granel
Batata
Brócolis
Cheiro-verde
Espinafre
Jiló
Mandioca
Milho-verde
Pimentão vermelho

Frutas
Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

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

Abacate
Coco seco
Maçã nacional
Maçã formosa
Manga Tommy
Mexerica cravo
Mexerica Ponkan
Morango
Pêra importada
Tangerina Murcote

Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Kiwi
Laranja Pêra
Limão
Manga Palmer
Maracujá
Melancia
Uva Benitaka
Uva Brasil
Uva Itália

Uva Rubi
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Frutas

Abóbora japonesa
Ameixa importada
Salsinha
Abóbora seca
Ameixa nacional
Vagem
Berinjela
Caqui Fuyu
Beterraba
Caqui Rama Forte
Chuchu
Goiaba
Ervilha
Mamão papaia
Pepino caipira
Melão
Pepino verde
Nectarina nacional
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Quiabo
Rabanete
Salsão
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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