Restaurante da loja 3
é ampliado!

Para melhor atender aos associados e seus frequentadores, o restaurante da loja 3 (V. Rio Branco) foi
ampliado. Em funcionamento desde
o dia 28 de novembro de 2009, este
restaurante self service vem fazendo
muito sucesso na cidade e, graças
ao grande movimento, a Coopercica
decidiu ampliar a sua área.
O almoço é servido das 11h às
14h30. O cardápio é bem variado
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Saiba como prevenir as
doenças silenciosas.

Amendoim faz bem à saúde!
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Acompanhe as tabelas de hortifrutis para agosto.

Culinária

Delícias com carne-seca Paineira.

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
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SAÚ D E

M A R C A D OR

Como prevenir

as doenças silenciosas
Diabetes, osteoporose,
hipertensão arterial e
glaucoma costumam não
apresentar sintomas e por
isso também são chamadas
de doenças silenciosas.
Nesse grupo também podem
ser incluídos alguns tipos de câncer, como de mama, próstata e
intestino. Para prevenir essas
moléstias, é necessário adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e atividade física
regular, e principalmente realizar
consultas médicas preventivas
com regularidade.
Conheça, abaixo, as principais
doenças silenciosas:
1- Diabetes: causado pela insuficiência na produção de insulina, provoca aumento de açúcar
no sangue (glicose). O diabetes
é uma das principais doenças da
atualidade. Através do exame de
glicemia, é possível mediar a taxa
de açúcar no sangue.
2- Osteoporose: caracterizase pela diminuição da massa
óssea, facilitando a ocorrência
de fraturas. Segundo o Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 80% dos casos ocorrem
em mulheres maduras e idosas.
Densitometria óssea é o método
mais utilizado para se medir a
perda anormal de massa óssea.
Assemelha-se a uma radiografia.
3- Hipertensão arterial: é a
elevação da pressão arterial acima dos valores considerados normais e pode causar lesões em
diferentes órgãos, como cérebro,
coração, rins e olhos. A doença
é mais comum em pessoas de
meia-idade e idosos. Uma das
formas de prevenção é medir a
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pressão com frequência.
4- Glaucoma: origina-se pelo
aumento da pressão interna do
olho. Na maioria dos casos, as
pessoas não apresentam sintomas até o nervo óptico ser atingido. Nesse caso, a visão fica comprometida. Uma visita ao oculista
uma vez por ano pode ajudar a
detectar doenças como essa.
5- Câncer de mama: surge
com o desenvolvimento anormal
das células da mama, que crescem e substituem o tecido saudável. O câncer normalmente inicia
com um pequeno nódulo que,
com o tempo, pode crescer e se
espalhar para áreas próximas.
Mamografia e ultrasom de mama
ajudam a detectar essa doença.

6- Câncer de próstata: crescimento anormal da próstata,
que pode ser detectado através
de exames de toque retal e de
dosagem do antígeno prostático
específico (PSA). É aconselhada
a realização desses exames para
todos os homens, a partir dos 45
anos.
7- Câncer de intestino: começa sempre com uma lesão benigna, que vai evoluindo até se
transformar num tumor maligno.
O diagnóstico precoce pode ser
feito através da colonoscopia, um
exame muito importante para a
identificação da doença, quando
ainda não há sintomas. No estágio inicial, as chances de cura são
bem maiores.
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TURISM O

Paralamas

Sacolas plásticas serão substituídas

a partir de 30 de agosto

vão tocar na Orquivárzea

A sexta edição do
Orquivárzea, a festa das
orquídeas de Várzea
Paulista, será realizada
de 20 a 22 de Agosto, no
Espaço Cidadania, e terá
como principal atração
musical a banda Paralamas
do Sucesso, que tocará no
sábado, às 21horas.

O show será gratuito bem como
todas as atrações da festa. O destaque é a exposição de orquídeas - belas e raras -, cultivadas por
orquidófilos de todo o País, e que
concorrerão a prêmios.
O potencial de Várzea Paulista
como produtora de orquídeas foi
descoberto há seis anos, e evidenciado através da Orquivárzea. A
cidade possui quatro orquidários:
Biorchids, Flores Vivas, Emanuel
e Fioresi.
Shows
Os Paralalamas do Sucesso Herbert Vianna (guitarra e vocal),
Bi Ribeiro (baixo) e João Barone
(bateria) - prometem mostrar os

Os consumidores não
encontrarão mais as
sacolas plásticas nos
supermercados de nossa
cidade, a partir de 30 de
agosto.

clássicos do rock nacional que encantam gerações há décadas, na
noite de sábado. Já no domingo se
apresentam artistas locais, a partir das 18 horas, como os grupos
“Caso Contrário”, “Marcos Lobão
& Banda”, “Dandara & Banda” e
“Ledo e Luan”.

Ônibus de Turismo:

Profissionalismo a Bordo
O associado Robson
Mian acaba de lançar o
livro “Ônibus de Turismo:
Profissionalismo a Bordo”,
dirigido a recreadores,
guias de Turismo e
estudantes de Turismo e
Educação Física.
“Para escrever esta obra, eu
somei minha experiência de recreador, guia de turismo e professor
de Educação Física, com o que
encontrei de mais interessante em
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publicações”, afirmou Robson.
Segundo o autor, este livro é de
fácil leitura e entendimento. Trata
desde as questões referentes à
escolha do ônibus ideal até os cuidados especiais que o recreador
ou guia deve ter durante a viagem.
“Entre cancioneiros e algumas das
mais conhecidas brincadeiras de
rua tradicionais, você acha que é
possível brincar de La bella polenta, Batata quente, Queimada,
Teatro e Stop e ainda participar de
uma balada -, tudo isso dentro de

E C OL OGI A

um ônibus? Então, embarque você
também nessa viagem, pois este
livro, além de divertir, ensina brincando”, comentou Robson.
Mais informações, pelo email
do autor robsonmian@ig.com.br
ou pelo telefone 9871-4436.

COOPERCICA

Trata-se de um pacto entre os
supermercados de Jundiaí que,
atendendo à solicitação do Prefeito Miguel Haddad e com apoio da
APAS (Associação Paulista de Supermercados), CDLJ (Câmara de
Dirigentes e Lojistas de Jundiaí),
SINCOMÉRCIO (Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região), além da Prefeitura do Município de Jundiaí, proíbe a circulação
de sacolas plásticas nos supermercados da cidade, e determina que
as mesmas sejam substituídas por
sacolas retornáveis ou pelas compostáveis, feitas de amido de milho
e capazes de se decompor em 90
dias.
O Diretor Presidente da Coopercica, Orlando Bueno Marciano,
participou das reuniões que darão
sustentação a essa campanha. Inclusive, foi criado um slogan para a
campanha: “Vamos tirar o planeta
do sufoco”.
A justificativa do fim das sacolinhas plásticas é a preservação
do meio ambiente. Essas sacolas
causam asfixia e obstrução do aparelho digestivo de animais - sobretudo das tartarugas e dos peixes-,
entopem bueiros, aumentam o volume de lixo coletado e ainda levam
até 400 anos para se decompor.
As sacolas retornáveis e as biodegradáveis (em substituição às
plásticas) serão ofertadas a preço
de custo nos supermercados de
Jundiaí. Outra alternativa dos consumidores será usar as caixas de
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papelão, onde chegam as mercadorias dos supermercados.
As novas sacolas – tanto a retornável como a compostável - serão padronizadas e não terão a
logomarca das lojas. A sacola retornável terá capacidade para suportar 15 quilos, enquanto a feita
de amido de milho suportará até
seis quilos.
Jundiaí possui dezenas de lojas
entre pequenos, médios e grandes
supermercados. A adesão desta
prática foi muito grande por parte

de todos os supermercadistas.
Estima-se que, em média, cada
brasileiro utiliza 66 sacolas por
mês. O Ministério do Meio Ambiente até lançou a campanha “Saco é
um saco”, cujo objetivo é eliminar
o uso de sacolas plásticas no país.
Jundiaí é uma das cidades pioneiras neste projeto.

“Salve a vida do planeta. Faça a sua parte. Use
sacolas retornáveis”.
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PROMOÇÕ ES

“Capa da Revista de Outubro”:
promoção Dia das Crianças!

Serão sorteados cinco associados (um por loja), que terão
direito a indicar uma criança, de
3 a 10 anos, para ser capa da
Revista Coopercica em outubro.

Cada criança indicada ganhará
um book com cinco fotos.
Para participar, o associado,
ao efetuar suas compras, acima
de R$ 30,00, receberá um cupom
que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção,
instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia
19 de setembro, às 10 horas, nas
lojas Coopercica. Consulte regulamento nas lojas.

“PAI,

AMIGO PARA SEMPRE!”
A Coopercica, para
homenagear os Papais,
está realizando até o dia 31
de agosto a promoção “Pai,
Amigo para Sempre!”, que
irá sortear cinco celulares
(um por loja).
Trata-se de um modelo com
bluetooth, rádio, MP3, câmera com filmadora e gravador de
voz.
Para participar da promoção,

Compra Premiada

está de volta. Participe!
A Compra Premiada
Mensal, que sorteia valecompras, está de volta!
O primeiro sorteio aconteceu
no dia 1º de agosto, nas lojas Coopercica. A relação dos ganhadores será divulgada na próxima
edição desta revista.

Para participar, o associado, ao
efetuar suas compras, deve destacar o canhoto com a promoção do
seu cupom fiscal, de qualquer valor, e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas Coopercica. O valor mínimo do vale-compras será
de R$ 30,00. Acima deste valor,
será concedido o vale-compras

o Dia dos Pais
Dizem que o primeiro a
comemorar o Dia dos Pais
foi um jovem chamado
Elmesu, na Babilônia, há
mais de 4.000 anos.

promoção Coopercica & Curves

Ele teria esculpido em argila
um cartão para seu pai. Entretanto, esta data só foi oficializada no
século 20.
O primeiro Dia dos Pais foi
comemorado em 19 de junho de
1910, em Washington, nos Estados Unidos. A rosa foi escolhida
como a flor oficial do evento. Os
pais vivos deviam ser homenageados com rosas vermelhas e
os falecidos com flores brancas.

Loja 1 • Zilda Simão Carneiro de Amo
Loja 2 • Rosa Maria Januário Sucena
Loja 3 • Juliana Consulin
Loja 4 • Elaine Bernadete F. C. Medeiros
Loja 5 • Raquel da Silva Bueno
* Sorteio dos contemplados com um plano
semestral na Academia Curves, realizado no dia
12 de julho.
COOPERCICA

basta depositar o cupom fiscal - a
partir de R$ 50,00 – nas urnas instaladas nas cinco lojas Coopercica.
Consulte regulamento nas lojas
e boa sorte!!!!!

Como surgiu

exatamente no valor correspondente ao cupom sorteado, até o
limite de R$ 500,00.
Todos os meses serão sorteados cinco associados (um por
loja), dentre todos os que efetuarem compras nas lojas Coopercica. Consulte regulamento
nas lojas e participe!

Confira os ganhadores da
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Foto meramente ilustrativa

Em homenagem ao Dia das
Crianças, a Coopercica irá
realizar, pelo quinto ano
consecutivo, a promoção
“Capa da Revista de
Outubro”.

PR OM O Ç ÕE S

COOPERCICA

Pouco tempo depois, a comemoração já havia se espalhado por
outras cidades americanas.
O pai brasileiro ganhou um dia
especial a partir de 1953. A iniciativa partiu do jornal O Globo,
do Rio de Janeiro. Primeiro foi
escolhido o dia 16 de agosto, dia
de São Joaquim. Porém, como o
domingo era mais propício para
as reuniões de família, a data foi
transferida para o segundo domingo de agosto. Em São Paulo, só foi oficializada a data em
1955.
A partir daí o Dia dos Pais acabou contagiando todo o território
brasileiro e até hoje é comemorado no segundo domingo de agosto.
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marca própr i a

Vinhos Coopermais, PRODUZIDOS
com as melhores uvas da região!

Já diziam os filósofos, o vinho
é a chave que, sem dar a
volta, abre o coração e solta os
pensamentos.
Deixando a filosofia de lado e indo
para a gastronomia, o consumo de vinhos vem aumentando muito no Brasil,
porque o brasileiro descobriu que uma
refeição regada a vinho fica mais completa do que com qualquer outra bebida.
Aproveite, então, para experimentar os
vinhos Coopermais: tinto seco e tinto suave, branco seco e rosado suave.
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 60 anos

e seguem um processo de qualidade e
bom gosto que vem sendo passado de
geração para geração. Por isso, esses
produtos ganharam lugar de destaque
entre os melhores vinhos, agradando
aos mais diferentes paladares.
Longevidade
O vinho é considerado a bebida dos
deuses. Além de proporcionar uma sensação de prazer – o seu gosto é muito
agradável -, faz bem à saúde. O resvera-

trol, uma substância encontrada na casca das uvas tintas, atua de forma benéfica no organismo. Acompanhe:
- Reduz o nível do colesterol ruim
(LDL) e aumenta o de HDL (colesterol
bom). Faz bem para o coração.
- Pelo alto teor de potássio e baixo de
sódio, é excelente na dieta de pessoas
com hipertensão.
- Os polifenóis, encontrados nas
cascas e sementes das uvas, agem
como antioxidantes e são considerados
nutrientes naturais, pois protegem o organismo contra reações químicas indesejáveis, principalmente a oxidação das
células, causadora do envelhecimento e
doenças como o câncer.
- O mais importante: para usufruir
dos benefícios do vinho, beba com moderação.

NOVIDA D E

Açougue orgânico da Coopercica

é destaque da Revista Supervarejo
A manipulação de carnes e o
funcionamento do açougue
orgânico da loja 3 ganharam
destaque na edição de julho da
Revista Supervarejo, publicação
de alcance nacional da APAS
(Associação Paulista de
Supermercados), cuja tiragem é
de 36 mil exemplares/mês.
Alessandro Marciano, gerente de Segurança Alimentar e Prevenção de Perdas da Coopercica, e Antonio Marchi, da
Friboi, concederam entrevista para a Revista Supervarejo. O título da matéria é:
“Carnes de Primeira”.
A matéria reforça a seriedade e o
profissionalismo da Coopercica em relação à manipulação das carnes nos seus
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açougues e também destaca o mais
novo projeto desta cooperativa: a manipulação e comercialização das carnes
orgânicas em bandejas.
Acompanhe, a seguir, alguns trechos
da matéria publicada na Revista Supervarejo:
A Coopercica é a segunda rede do
País a manipular carnes orgânicas da
Friboi e para isso recebeu certificado especial do IBD (Associação de Certificação Instituto Biodinânimico). Para Alessandro Marciano, vale a pena investir
tempo e recursos no segmento de carnes
orgânicas, seja do ponto de vista da saudabilidade dos produtos, como também
para atender o consumidor preocupado
com a responsabilidade social. Os animais abatidos não recebem hormônios e
se alimentam de produtos sem agrotóxi-

cos. A carne é muito macia e tem sabor
especial. “Procuramos elevar o preço no
máximo em 10%, mas os filés e outros
produtos, por exemplo, hoje têm o mesmo preço da carne comum”, observou.
Os procedimentos para a manipulação das carnes orgânicas só diferem por
serem reservadas a elas equipamentos
e utensílios diferentes. A Coopercica
processa as carnes, embala e expõe
em bandejas, o que torna mais flexível
o custo do produto e facilita a compra no
dia a dia. O consultor técnico da Friboi,
Laércio Silvestre, além de acompanhar
pessoalmente todos os procedimentos,
treina os manipuladores para preservar
a carne desde o recebimento - que deve
estar entre 0°C e - 4°C, depois ser armazenada em câmara fria nessas mesmas
temperaturas e longe do chão.

COOPERCICA

COOPERCICA
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COOPERCICA PL U S

Amendoim é calórico,

Conheça as vantagens

de desbloquear seu cartão
Os associados têm até o
dia 30 de setembro para
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, para que mais associados possam desfrutar das vantagens oferecidas por este cartão.
O Coopercica Plus foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o dia
a dia dos associados, oferecendo
comodidade, segurança e a possi-

bilidade de parcelamento das compras. A campanha promocional do
cartão foi iniciada em 1º de março
e é dirigida aos associados que
têm o cartão Coopercica Plus novo
ou sem uso.
Desbloqueando seu cartão,
você terá até 70 dias para pagar a
primeira conta, 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
- 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. É prejuízo
para o bolso.
- 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.
- Acesso imediato ao crédito,
sem precisar de garantias, de fiador ou preencher notas promissórias.

ECONOM I A

Empresas serão obrigadas

a emitir quitação de pagamentos
Se você é daquelas
pessoas que têm mania
de guardar pastas e mais
pastas de contas que já
foram pagas há cinco anos
ou mais, pode relaxar.

o mesmo efeito de comprovação
do pagamento das contas nos 12
meses anteriores. Apenas os consumidores que pagaram as contas
durante o período poderão receber

o documento, que será enviado
junto com a fatura do mês de maio
do ano seguinte. As empresas que
desobedecerem essa nova legislação sofrerão multas.

Fim dos comprovantes
ilegíveis
A partir do próximo ano, as empresas públicas e privadas prestadoras de serviços (planos de saúde,
serviços de cartão de crédito, escola, condomínio, TV a cabo, etc.)
terão que emitir um extrato único
referente à quitação dos pagamentos feitos por serviços prestados no
ano anterior. O novo extrato terá
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N U T R IÇÃ O

Uma outra lei, a de número 13.551, representa mais um avanço em relação aos direitos do consumidor, pois obriga os bancos
que atuam em São Paulo a alterarem a qualidade do papel para a
impressão de comprovantes de pagamento emitidos pelos caixas
eletrônicos, para que se mantenham legíveis pelo tempo em que
servirem como documento comprobatório.
Os bancos têm 180 dias para se adaptarem à mudança (prevista desde junho). Caso sejam constatados casos de documentos fora do padrão, as punições serão aplicadas com base no
Código de Defesa do Consumidor.

COOPERCICA

mas faz bem à saúde!

Apesar de calórico - 100 g
de amendoim torrado com
sal apresenta mais de 500
calorias -, é rico em
nutrientes como vitamina E,
proteínas, zinco e não tem
colesterol.
Quem faz dieta pode consumir
amendoim, pois não é necessário comer uma farta porção. Uma
pequena quantidade pode levar à
saciedade. Além disso, o amendoim é um alimento energético e
o seu custo é baixo.
As proteínas são responsáveis
pela formação de toda a estrutura
corpórea (pele, cabelos, ossos e
músculos). Portanto, é importante
ingerir amendoim, sobretudo, para
aqueles que não incluem proteína
de fonte animal nas dietas, os vegetarianos, por exemplo.
O amendoim é rico em ácido
fólico, que ajuda na renovação celular, inclusive em períodos como
a gravidez. Ele também possui
ácidos graxos poliinsaturados,
que protegem contra doenças
cardiovasculares.
Uma pesquisa realizada por

cientistas da Universidade de
Linkoeping, na Suécia, comprovou que o amendoim possui um
aminoácido capaz de ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a
combater os sintomas da tuberculose.
Consumo
O consumo de amendoim no
Brasil concentra-se na área de
snacks, confeitos, salgadinhos e
doces, sendo a paçoca e o pé de

moleque de grande aceitação em
todo o país.
Na hora de comprar amendoim,
ou seus derivados, preste atenção
se a embalagem do produto tem o
selo de qualidade da Associação
Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim e Balas
(ABICAB).
Este selo atesta que o produto
passou pelo controle de qualidade.

Curiosidades
- O amendoim surgiu na região do Gran Chaco, entre os vales do Rio Paraná e Paraguai e as
regiões norte da Argentina e Peru. Da América do Sul, o amendoim foi levado para a Europa e
depois se expandiu para outros continentes.
- Os Incas usavam o amendoim em cerimônias de sacrifício e enterravam porções do alimento
com as múmias, para que os espíritos tivessem o que comer na outra vida. Os índios brasileiros
faziam uma bebida a partir da mistura do amendoim e milho.
- Atualmente, o amendoim é a quarta oleaginosa mais consumida no mundo. Em 2002, o Brasil
produziu cerca de 190 mil toneladas, 80% no estado de São Paulo.
- O óleo de amendoim, devido à sua composição rica em gorduras insaturadas (aproximadamente 80%), tem comportamento semelhante ao azeite de oliva, que ajuda a reduzir o colesterol
ruim, e também está presente nas dietas médicas para diabéticos.

COOPERCICA

13

FEIRIN H A

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

Ervilha
Jiló
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Quiabo
Rabanete
Salsão
Salsinha
Vagem

Mandioca
Milho-verde
Tomate
Pimentão vermelho

Frutas

Abóbora moranga
Abobrinha Itália
Acelga
Alface
Almeirão
Alho a granel
Batata
Berinjela
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Chuchu
Espinafre

Frutas

Abobrinha brasileira
Abobrinha japonesa
Agrião
Batata doce
Cebola
Cheiro-verde
Couve-manteiga
Escarola
Gengibre
Pinhão
Rúcula

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros
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.

Coco seco
Laranja Bahia
Laranja lima
Maçã nacional
Maçã formosa
Manga Tommy
Mexerica cravo
Morango
Pêra importada
Tangerina Murcote

Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Kiwi
Laranja Pêra
Limão
Manga Palmer
Maracujá
Melancia
Melão
Mexerica Ponkan
Uva Benitaka

Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi

Abacate
Ameixa importada
Ameixa nacional
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Goiaba
Mamão papaia
Nectarina nacional

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