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Confira as tabelas dos hortifrutis para agosto

Agrião
Batata doce
Beterraba
Cenoura
Cheiro-verde
Espinafre
Tomate

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
Manga Tommy
Melão
Mexerica Ponkan
Morango
Tangerina Murcote
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Mandioca
Milho verde
Pepino caipira
Pepino verde
Rabanete
Repolho
Rúcula
Salsão
Salsinha
Vagem

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Abóbora moranga
Chuchu
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Pimentão vermelho
Pinhão
Quiabo

Frutas

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

Frutas

Hortaliças e outros

Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685

Abacate
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Coco seco
Kiwi
Mamão formosa
Mamão papaia
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 Palmer
Melancia
Mexerica cravo
Pêssego nacional

Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.
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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 agosto.
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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Matérias para a revista:
monica.julia@terra.com.br
Sugestões e Publicidade:
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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
Felicidade pode ajudar na longevidade.

Convênios
Confira a relação de serviços para o seu carro.

Marca Própria
Experimente o Lava Roupas e o Amaciante Coopermais.

Homenagem
Desabafo de um Pai para o seu Pai.

Turismo
Lisboa está moderna e cheia de novidades.

Ecologia
Você sabe o que é o consumo responsável?

Nutrição
Alimentos desidratados são nutritivos.

Feirinha
Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para agosto.

Culinária
Almoço especial para o seu pai!
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Felicidade pode garantir
a longevidade!
A

felicidade pode proteger as pessoas
de contrair doenças e até aumentar a
longevidade do ser humano entre 7,5 a 10 anos.
Este foi o resultado da pesquisa realizada pela
Universidade Erasmo de Roterdã, na Holanda.
Para descobrir se o bom humor tem algum
impacto sobre a expectativa de vida, a pesquisa
baseou-se em 30 relatórios de diferentes
países. O resultado foi impressionante: pessoas
consideradas mais felizes tendem a controlar
o próprio peso e são mais atentas a eventuais
sintomas de doenças. Em geral, elas não fumam
e bebem pouco, são mais dinâmicas, confiantes e
abertas ao mundo, além de terem mais relações
sociais e fazerem melhores escolhas.
É claro que a felicidade não retarda a hora
da morte nos doentes, mas protege as pessoas
que têm boa saúde das doenças. Um estado de
tristeza crônica pode gerar a longo prazo efeitos
negativos como pressão arterial alta e baixas
defesas imunológicas.

Como ser feliz de forma
realista
É a violência, a falta de emprego, a
pandemia de gripe suína... Diante de
tantos problemas, tentar ser feliz de uma
forma mais realista passou a ser uma
utopia. Porém, você pode ser feliz com um
parceiro fixo, feliz sem nenhum, ou feliz
com romances ocasionais. Não existe amor
minúsculo, principalmente quando se trata
de ter amor próprio, autoestima.
Dinheiro é uma benção. Quem tem,
precisa saber aproveitá-lo, usufrui-lo.
Não perder tempo juntando, juntando,
juntando... Apenas o suficiente para se
sentir seguro, mas não aprisionado. E se
você tem pouco, é com este pouco que
vai tentar segurar a onda, usando como
ferramenta o humor, a fé e a criatividade.
Há tantos programas interessantes e de
graça. É preciso buscá-los!
Ser feliz de uma forma realista é fazer o
possível para aceitar os imprevistos. Fazer
exercícios sem almejar as passarelas,
trabalhar sem almejar o poder, amar sem
almejar a eternidade.
Olhe para o relógio: é hora de acordar!
A vida não é um jogo, onde só quem testa
seus limites é que leva o prêmio. Se a
meta está alta demais, reduza-a. Se você
não está de acordo com as regras, demitase. Invente seu próprio jogo. Faça o que
for necessário para ser feliz. Mas não se
esqueça que a felicidade é um sentimento
simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir
embora por não perceber sua simplicidade.
Ela transmite paz e não sentimentos
fortes, que nos atormentam e provocam
inquietude em nosso coração. Isso pode ser
paixão, entusiasmo, mas não a felicidade.
Não se esqueça: ria muito. O riso faz
muito bem para a saúde. Viva. Seja feliz!

Livro
Martin E. P. Seligman, autor do livro
“Psicologia Positiva”, revela suas descobertas
sobre felicidade e longevidade e de que
maneira as pessoas podem contribuir para um
mundo melhor e alcançar alegrias
e significados autênticos em suas
vidas. Seligman se concentra na
identificação das forças pessoais
típicas de cada personalidade
e de que forma conhecê-las pode
significar o caminho para o maior
sucesso na vida e a mais profunda
satisfação emocional.
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Alimentos desidratados:
práticos e nutritivos
F

rutas, verduras e legumes desidratados
estão sendo cada vez mais requisitados por
sua praticidade no transporte e armazenagem
(não necessitam de refrigeração), redução de
peso e volume (o que barateia os produtos),
compatibilidade com outros ingredientes e
sobretudo por serem muito nutritivos. O processo
de desidratação é milenar e tão natural que até
os fenícios, séculos antes da nossa era, utilizavam
essa técnica para conservar os alimentos ao
longo das estações.
Tanto a desidratação quanto a secagem é feita
através do aumento da temperatura do produto,
o que provoca a evaporação
da água contida em sua
composição. Trata-se,
portanto, de um processo
pouco agressivo e que
não altera a estrutura
dos alimentos, retendo
a maior parte do seu
conteúdo
nutricional.
No caso das hortaliças
e dos legumes, que dão
origem às sopas em pó,
é possível manter quase
100% das suas vitaminas
e minerais.

transforma-se em um gel que dificulta a absorção
de carboidratos e, consequentemente, dos
açúcares.
Como não precisam de refrigeração para
armazenamento ou transporte, os desidratados
representam uma opção prática para se consumir
diversos nutrientes. Eles podem ser levados na
bolsa para qualquer lugar ou ficar guardados por
vários dias na gaveta. Já a sopa instantânea de
pacote, que exige apenas a mistura de água quente
para reidratar, é muito nutritiva e de preparação
rápida. A facilidade de manuseio e a praticidade
são argumentos mais que convincentes para
aqueles
que,
por
falta de tempo ou de
vontade, não comem
verduras, legumes e
frutas suficientes.

Com moderação
As frutas desidratadas equivalem, em
média, somente a 18%
do seu peso original e
alguns vegetais têm
o peso reduzido em
até 90%. Porém, os
alimentos desidratados têm uma maior densidade energética, ou seja, eles concentram mais
calorias em seu volume. Por isso, é incorreto
afirmar que 100g de frutas secas equivalem a
100g de frutas in natura em termos calóricos. Para
você ter certeza do valor calórico do desidratado,
multiplique por três vezes o valor calórico do
alimento fresco. Por exemplo: uma maçã de
100 g tem em média 40 calorias, enquanto a
mesma quantidade da maçã desidratada terá
120 calorias. Entretanto, as frutas desidratadas
são boas opções para fugir de frituras, massas e
doces. Só não exagere na dose, pois elas também
têm calorias e engordam!

Sopas
Sopas instantâneas com vegetais desidratados,
temperos em pó, sucos de frutas em pó, leite
em pó, frutas e verduras desidratadas, carnes
secas (como charque), barras de cereais com
frutas secas, maçã desidratada e tomate seco
em conserva: as opções mais consumidas pelos
brasileiros.
A pectina - encontrada nas frutas, vegetais,
farelos de aveia e leguminosas - é preservada na
desidratação, e representa uma importante aliada
na dieta, pois, em contato com o organismo,
13
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Você está praticando o
consumo responsável?
M

ele) e reciclar. Parece simples, mas não é. Em
uma sociedade marcada pelo consumismo, o
“novo” tem um impacto muito grande na hora
da escolha feita pelo consumidor.
Pesquisa da Associação Brasileira dos
Analistas do Mercado de Capitais de São
Paulo mostrou que 79% dos analistas
consideram que informações de
natureza
social,
ambiental,
cultural ou comunitária podem
alterar o preço dos papéis de uma
companhia. Portanto, a adoção
de boas práticas corporativas
traz ganhos efetivos para as
empresas, como a valorização de
suas ações, aumento do volume
negociado e queda de volatilidade.
É o que atesta estudo recente feito pelo
professor Antonio Gledson de Carvalho, da USP,
a pedido da Bovespa.
Outro exemplo deste movimento é praticar
a solidariedade. O ex-beatle Paul McCartney
cobrou 1 milhão de dólares para fazer um show
exclusivo na festa de aniversário de Wendy
Whitworth, produtora executiva do canal de TV
CNN. O cachê foi doado a uma instituição que
ajuda vítimas de minas terrestres.

udar hábitos de consumo pode ser uma
alternativa para melhorar a nossa vida,
o nosso planeta. Esta é a ideologia defendida
pelos grupos de “consumo responsável”, cada
vez mais em alta, principalmente agora com a
onda da sustentabilidade.
Gastar menos é viver mais, crêem os
militantes da Simplicidade Voluntária,
um movimento que cresce nos
Estados Unidos pregando vida
simples, combate ao consumo
desprovido de significado e
volta aos valores essenciais:
28% da população americana já
navega na contramão do consumo
exagerado.
Como todo o movimento, o
consumo responsável tem diversas regras.
A principal: não compre qualquer item ou
serviço que agrida o planeta ou a sociedade. Por
exemplo, um tênis produzido com a utilização
de trabalho infantil ou mão de obra escrava.
Ou um detergente que pode agredir os recursos
hídricos.
Você conhece a regra dos três erres? Reduzir
(o nível de consumo), reutilizar (sempre que
possível, conserte o produto ou dê outro uso a

O troca-troca legal!
eletrodomésticos, eletrônicos e até
um ultraleve!
Há também um site só para a troca
de livros. Trata-se do www.
trocandolivros.com.br. Você
cria uma lista dos livros
que quer trocar. Quando
outro usuário solicitar
algum livro da sua lista,
você envia pelo correio.
Depois que confirmar o envio, ganha
um crédito para solicitar um livro.
Neste site estão anunciados mais de 20
mil títulos para troca.

Foi criado um movimento para
defender a troca de mercadorias e
serviços como alternativa inteligente
ao consumo desenfreado. É conhecido
como “escambo solidário” e já
reúne diversos grupos
de troca, que realizam
feiras virtuais para
promover a troca de
produtos básicos e até
mais sofisticados.
No site www.tomaladaca.com.br
basta se cadastrar para anunciar aquilo
que você deseja trocar, como veículos,
COOPERCICA
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Parque das Nações:
cartão postal da Lisboa moderna

É

incrível viajar oito mil quilômetros
para desembarcar num país que fala
a nossa língua. Lisboa, uma cidade com mais
de 20 séculos de história, reúne o melhor de
Portugal: monumentos preservados, bairros
modernos, o lendário rio Tejo (que banha a
cidade) e lindas praias. Sete colinas dominam
o relevo central. Detalhe: em cada uma delas
há um bairro por desvendar.
Chiado
A capital portuguesa está cada vez mais
linda e moderna. O Parque das Nações, no
bairro do Chiado, foi criado para sediar a Expo
98, e hoje representa o maior ícone dessa
Lisboa renovada. Lá também se encontra o

Triunfal, que leva à Rua Augusta, a principal
via da Baixa, com seu calçadão exclusivo para
pedestres.
A Avenida Liberdade é o endereço das
grifes. Já a Casa de Fado da Alfama é o templo
da música portuguesa.
O ponto mais alto de referência é o Elevador
de Santa Justa, do século 19, que ajudou a
resolver o problema de subir até o Chiado sem
esforço físico. Hoje, várias escadas rolantes da
estação Baixa-Chiado do Metrô realizam essa
tarefa no subsolo.
Não deixe de conhecer duas cidades do
interior de Portugal. Monsaraz, no sul, tem um
castelo de conto de fadas e ótimos restaurantes,
e Pinhão, no extremo norte, onde se passeia de
gôndola no meio das vinícolas.
Gastronomia
Bolinhos de ovos e de amêndoas devem
ser degustados na Confeitaria Nacional, que
abriu as portas no século 19. Já os autênticos
Pastéis de Belém você só encontra na Antiga
Confeitaria de Belém. A receita é mantida em
sigilo desde 1837.
A Brasileira continua sendo o melhor lugar
para tomar uma bica, ou seja, um cafezinho,
no Chiado.
A novidade é experimentar um carpaccio
de bacalhau. Sardinhas assadas, mariscos,
pratos à base de bacalhau, queijos de cabra e
de ovelha continuam imperdíveis e devem ser
acompanhados por um vinho moscatel.
Dicas
Bom mesmo é visitar Portugal no verão (de
junho a agosto), quando chove pouco e há
festas em várias regiões. Só que os europeus
aproveitam essa época para viajar e os preços
sobem. Outra alternativa é viajar no outono
(entre setembro e outubro), quando as
temperaturas são amenas e os preços caem.
Portugal é um país muito religioso e
pode ser interessante participar de suas
comemorações. Entre maio e outubro, todos
os dias 13 são comemorados com festas e
romarias, pois marcam as aparições de Nossa
Senhora em Fátima.

Oceanário, com mais de 500 espécies marinhas,
um teleférico (para apreciar a paisagem), o
Cassino Lisboa e a moderníssima Ponte Vasco
da Gama, estaiada e de concreto, como a de
São Paulo.
O bairro Alto sucede ao Chiado e é o mais
descolado, onde ficam os bares, restaurantes
e os ateliês de arte. Na Rua do Norte
concentram-se algumas lojas que dá gosto
gastar em euro.
O centro velho da cidade, chamado de
Baixa, abriga a Praça do Comércio (conhecida
como o tapete de boas vindas), o Castelo de São
Jorge, de onde se avista a cidade, o Mosteiro
dos Jerônimos (onde repousa Fernando Pessoa,
Camões e Vasco da Gama) e a Torre de Belém
(construída na época dos Descobrimentos). A
oeste fica a Basílica da Estrela.
No lado norte da Praça Central está o Arco
COOPERCICA
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Lava Roupas e Amaciante Coopermais:
a dupla do tanque e da máquina de lavar

A

Coopercica, que já comercializa o Lava
Roupas Coopermais, está lançando o
Amaciante Coopermais, encontrado em duas
versões: a tradicional (embalagem azul) e a
floral (embalagem rosa).
Antigamente, o ato de lavar roupas era penoso
para as donas de casa.
Preparar o molho, esfregar,
alvejar e quarar. Estes
processos faziam parte da
rotina doméstica e eram
tarefas encaradas como
necessárias, conforme os
ensinamentos passados de
mãe para filha. Isso até
surgir o sabão em pó no
Brasil em 1957. Brancura,
brilho, alta performance
e qualidade superior na
lavagem levaram as donas de casa a consumir
cada vez mais o sabão em pó. Atualmente são
fabricadas no País um milhão de embalagens/
dia.
O diferencial do Lava Roupas Coopermais está
na sua formulação. A pedido da Coopercica, foi
acrescentado um percentual maior de princípios
ativos para deixar as roupas mais brancas e
limpas.
Trata-se de um produto de alta performance,
que garante a máxima eficiência por causa da
quantidade de princípios ativos usados, e que
atende às expectativas das consumidoras:
eficiência total na limpeza sem esforço físico.

Além de tudo isso, tem excelente relação custo/
benefício.
A empresa responsável pela fabricação do
Lava Roupas Coopermais é a Revel, parceira da
Coopercica há 15 anos e que está no mercado
ao longo de 60 anos. A Revel está instalada
em Itupeva e possui avançada tecnologia de
produção, formulação e controle de qualidade
dos produtos que fabrica.
Amaciante
Acaba de ser lançado o Amaciante
Coopermais, encontrado em
dois tipos de embalagens de 2
litros: a tradicional (azul) e a
floral (rosa).
O Amaciante Coopermais
pode ser usado em todos
os tipos de tecidos para
proporcionar maciez às
roupas.
Na máquina de lavar,
deve ser usado após
a
lavagem
completa.
Portanto,
você
deve
programar a máquina para
um novo enxágüe e adicionar 3 tampas (60 ml)
do Amaciante de Roupas Coopermais.
No tanque, após lavar e enxaguar, adicione
3 tampas (60 ml) do Amaciante de Roupas
Coopermais em água limpa. Em seguida, agite e
coloque as roupas. Deixe agir por 10 minutos.
O Amaciante Coopermais é fabricado pela
empresa Prior Pack, que fica em Indaiatuba.

Como cuidar das roupas
removidas antes da lavagem. É
importante sempre respeitar as
etapas de lavagem, como o molho,
que ajuda na remoção da sujeira.
Não exagere no uso de sabão,
alvejante e amaciante, para não
prejudicar a lavagem ou mesmo
danificar as roupas. Na hora de
passar, verifique se o ferro está na
temperatura adequada. O vapor
deve ser usado para tecidos mais
“resistentes”, como o jeans.

É preciso adotar certos
cuidados na hora de lavar e de
passar, para manter as peças
sempre bem conservadas.
Cada tecido merece um
cuidado diferenciado. Por isso,
antes de lavar, é preciso ler
atentamente as etiquetas das
roupas, selecionar e separar
as peças por cores e por
manchas.
As manchas devem ser
07
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Desabafo de um Pai para o seu Pai

Coopercica sorteou cinco celulares

•
•
•
•
•

Argemiro Esteves Ricon (loja 1)
Edmilson Belmiro dos Santos (loja 2)
Rosa Ignez Visnadi Picoli (loja 3)
Vanderley Tafarello (loja 4)
Ana Cláudia R. N. Lopes (loja 5)

Parabéns aos contemplados e feliz dia dos
Pais!

Foto meramente ilustrativa

“Quer um amigo, ligue para o seu Pai”. Esta campanha, criada pela Coopercica
para homenagear os Pais, sorteou cinco celulares Sony Ericsson W 380 (um por loja),
no dia 27 de julho.
Os ganhadores da promoção foram:

CONTEMPLADOS COM A PROMOÇÃO BABY ROGER
•
•
•
•
•

Mônica Launikas B. Silva (loja 1)
Reinaldo Xavier Rego (loja 2)
	Neusa Rodrigues de Oliveira (loja 3)
Mailza Gomes Pereira (loja 4)
Gisleno Socorro Coutinho (loja 5)

*Sorteio dos contemplados com carrinhos
de bebê Galzerano, realizado em 12 de
julho.

Ganhadores da Compra Premiada de Junho
•
•
•
•
•

José Adeonir Sponchiado (loja 1)
Mara Silvia B. Santarosa (loja 2)
Maria de Lourdes R. Amorim (loja 3)
Ricardo Garcia (loja 4)
Tania Ribeiro (loja 5)

* Sorteio dos contemplados com vale compras, realizado em 01 de julho.
Consulte regulamento nas lojas.
COOPERCICA
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“Querido Pai,
S

Lembrei das partidas de futebol e de como
me sentia forte quando você estava ao meu lado,
segurando a minha mão. E aí me ocorreu um
questionamento: será que todas essas dúvidas
que eu tenho agora em relação ao meu papel
de Pai você também tinha na sua época? Chegou
alguma vez a duvidar de que seria um bom Pai
ou a ter medo de tomar alguma decisão que
pudesse estar errada?
Percebi, então, que devo grande parte do
que eu sou a você. Até quando discutíamos
– e eu achava que você não tinha razão -, foi
importante tê-lo ao meu lado, ainda que em
posições opostas.
Sei que o tempo vai dissipar meus medos e
inseguranças. Mas de uma coisa eu tenho certeza:
você vai ser um exemplo para mim por toda a
minha vida. Vou me deixar guiar pelo coração,
assim como você fez comigo, pois só o amor que
sentimos pelos nossos filhos – e também pelos
nossos pais – poderão ser nosso guia na hora das
decisões.
Valeu, meu velho. Quero ser tão bom Pai para
meu filho assim como você foi para mim. Te amo.
Feliz Dia dos Pais para nós!”

ei que pode parecer estranho receber uma
carta minha, seria muito mais simples
eu te mandar um e-mail. Porém, um espírito
saudosista baixou em mim. Comecei a relembrar
tudo o que passamos juntos e senti uma enorme
vontade de lhe dizer isso nesse Dia dos Pais,
ainda mais agora que também sou Pai.
Depois da intensa emoção que senti ao ver
meu filho nascer e ao segurá-lo no colo pela
primeira vez, parece que tudo mudou na minha
vida. Enquanto escutava aquele chorinho agudo
e sincero, comecei a me perguntar se de fato eu
seria importante na vida daquela criaturinha.
Mil dúvidas vieram à minha cabeça. O que
devo fazer para ajudar meu filho a ser uma pessoa
segura, capaz e confiante? Em que situações vou
precisar ser rigoroso e em quais terei que ceder?
Como vou agir de agora em diante para ser um
exemplo positivo para meu filho? As dúvidas são
tantas, Pai!
Depois de todos esses questionamentos, as
primeiras lembranças que me vieram foram as
da minha infância. Pai, você esteve presente em
quase todos os momentos importantes da minha
vida, me ouvindo e me apoiando.

Coopercica é uma das finalistas do
Prêmio Cooperativa do Ano

P

articipando pela primeira vez, a
Coopercica é uma das finalistas do
Prêmio Cooperativa do Ano, que está em sua
sexta edição. A Coopercica concorre com o
projeto “Criança do Futuro”, no ramo de
Consumo.
Entre os 82 projetos finalistas, 12 são
de cooperativas paulistas. No total, 197
trabalhos foram inscritos, provenientes de
151 cooperativas, de 19 estados.
Foram
classificados
projetos
de
cooperativas paulistas dos ramos Consumo
(Coopercica
e
Coop),
Educacional

(Cooperelp), Saúde (Uniodonto de Campinas
e Federação das Unimeds), Trabalho
(Cecanope,
Coopersaud,
Coopsuporte,
Coopersam e Atrium SP) e Transporte
(Coopertransc).
O Prêmio tem por objetivo identificar,
registrar e divulgar iniciativas de sucesso
das cooperativas vinculadas ao Sistema OCBSescoop.
No dia 18 de agosto será realizada
a cerimônia de entrega dos troféus às
cooperativas vencedoras. A solenidade
acontecerá em Brasília.
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