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OS IMPERADORES CHINESES SABIAM MUITO BEM
COMO MANTER A BOA FORMA E O ALTO -ASTRAL.
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Confira as tabelas dos hortifrutis para SETEMBRO

Agrião
Beterraba
Cenoura
Cheiro-verde
Espinafre
Mandioca
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.

Ameixa importada
Laranja Pêra
Maçã nacional
Manga Tommy
Melancia
Melão
Tangerina Murcote
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Remédio sem prescrição não
pode mais ficar na gôndola
Remédios vendidos sem prescrição
médica, como antitérmicos, analgésicos
e digestivos, não poderão mais
ficar dispostos em gôndolas nas
farmácias. Segundo determinação
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), essa classe de
medicamentos deve ficar atrás do
balcão, próximo daqueles que só são
vendidos com receita. As exceções
serão os produtos como a água boricada e
glicerina, além de fitoterápicos e remédios
dermatológicos, como pomadas e loções. A
medida pretende inibir a automedicação.
Está proibida a venda por meio eletrônico ou telefone de
remédios de venda controlada e também a comercialização de
balas, biscoitos, doces e sorvetes. A norma entrou em vigor no
dia 18 de agosto, mas o estabelecimento tem até seis meses para
se adaptar. Após esse período, caso seja autuado, o proprietário
pode ser condenado ao pagamento de multas que variam de R$ 2
mil a R$ 1,5 milhão.

Jornalista Responsável:

Ervilha
Escarola
Milho-verde
Pepino caipira
Pepino verde
Rabanete
Repolho
Rúcula
Salsão
Salsinha

Chuchu
Gengibre
Jiló
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Pimentão vermelho
Pinhão
Quiabo
Vagem

Frutas

Abóbora seca
Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Abóbora moranga
Acelga
Alho a granel
Almeirão
Batata
Batata doce
Berinjela
Brócolis
Cebola
Couve-manteiga

Frutas

Hortaliças e outros

Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685

Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Coco seco
Kiwi
Mamão formosa
Mamão papaia
Maracujá
Morango

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

Abacate
Ameixa nacional
Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Goiaba
Limão
Manga Palmer
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 setembro.
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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Índice

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
É proibido fumar!

Convênios
Confira relação de Escolas e empresas de Saúde.

Marca Própria
Experimente o Palmito Coopermais.

Campanha
Participe da “Criança Solidária”.

Turismo
Conheça a cidade das flores.

Ecologia
Participe do evento do Dia da Árvore.

Nutrição
Primavera, a estação dos legumes em flor.

Feirinha
Acompanhe as tabelas dos hortifrutis para setembro.

Culinária
Leve a primavera para o seu prato!
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É proibido fumar em
ambientes coletivos!
A

nova lei antifumo, que entrou em vigor no
dia 07 de agosto, proíbe o uso do cigarro e
seus derivados, em ambientes coletivos em todo
o estado de São Paulo. Não é permitido fumar
em local de trabalho, de estudo, de cultura, de
lazer e de esportes, bares, casas noturnas, áreas
comuns de condomínios, bancos, supermercados,
ônibus e táxis.
A nova lei estabelece que é permitido fumar
em vias públicas, locais de culto religioso
em que o fumo faz parte
do ritual, em quartos
de hotéis e motéis,
estádios, tabacarias
e charutarias que
vendem
apenas
derivados do fumo.
Os proprietários
de bares, restaurantes e casas
noturnas sofrerão
penas se permitirem
o fumo em seus
estabelecimentos.
No primeiro flagrante, a
multa será de R$ 792,50. Indícios
como cinzeiro e bituca implicarão
numa
autuação. No segundo flagrante, a multa sobre
para R$ 1585,00, o dobro da primeira. Na terceira
vez, o estabelecimento poderá ficar com o
alvará de funcionamento suspenso por 48 horas.
A partir do quarto flagrante de irregularidade, o
local pode ser fechado por 30 dias.
INTERIOR
No dia 11 de agosto, três dias depois do
cumprimento da nova lei, a capital paulista
liderava o ranking de cidades com maior número
absoluto de infratores. Foram 13 locais que
receberam as penas, sendo que 1.558 locais
foram fiscalizados.
O que surpreendeu nesse balanço divulgado
pelo governo estadual é que as cidades do
interior, como Sorocaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Piracicaba e Campinas, estavam
descumprindo mais a lei antifumo do que o
litoral e a Grande São Paulo. As infrações mais
cometidas: presença de fumantes em locais
proibidos, cinzeiros nas mesas e falta de
sinalização sobre a legislação.
COOPERCICA

FUMAÇA FAZ MUITO MAL
A fumaça do cigarro contém mais de 4.700
substâncias tóxicas, entre elas a nicotina,
o alcatrão e o monóxido de carbono, que
causam dependência química, ou seja, vicia
como as outras drogas. Não só os fumantes
são afetados pelo cigarro. Crianças que
convivem com fumantes, também chamadas
de fumantes passivos, acabam aspirando
essa fumaça constantemente, e podem
ter problemas de saúde como bronquite,
sinusite, asma e pneumonia. Já os fumantes
passivos adultos correm mais risco de terem
câncer de pulmão ou um ataque do coração.
Portanto, a lei antifumo quer proteger
justamente essas pessoas que nunca
fumaram, mas podem adoecer pela fumaça
inalada involuntariamente.
Os fumantes estão sujeitos a contrair
doenças pulmonares como bronquite crônica,
enfisema e câncer (90% dos casos de câncer
pulmonar têm relação com o fumo). O fumo
também pode causar um derrame cerebral
(AVC), já que a nicotina pode provocar
aumento da pressão arterial, além de uma
parada cardíaca.
A nicotina também pode aumentar a
acidez no estômago, causando úlceras
gástricas que provocam muita dor. O fumo
também faz mal à pele, deixa as unhas e os
dentes amarelados.
Se mesmo assim você ainda não se
convenceu a parar de fumar, confira os dados
abaixo.
• A cada dois minutos, morre um
brasileiro por causa do cigarro.
• Segundo o Instituto Nacional do
Câncer (INCA), pelo menos sete não
fumantes morrem diariamente no
Brasil, vítimas da fumaça do cigarro.
A maioria dos óbitos ocorre entre as
mulheres (60,3%).
• Conforme o INCA, de cada 100 mortes
por doenças vasculares (AVC), 29
são atribuídas à exposição passiva à
fumaça do tabaco.
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Primavera, a estação dos
legumes em flor!
hegou a Primavera, a estação das flores,
C
e também dos legumes em flor, como a
alcachofra (considerada a Rainha), a cambuquira

gotas de molho inglês e sal a gosto. É só passar as
pétalas no molho e saborear. Depois, mergulhe os
pedaços do coração da alcachofra nesse molho.
Esta forma é a mais tradicional de degustar uma
alcachofra.
Na Coopercica, você também encontra
alcachofras em conservas.
flor de abobrinha
A flor de abóbora, conhecida por cambuquira,
é muito utilizada na cozinha italiana. Suas flores
harmonizam-se
com
omeletes e ficam uma
delícia quando preparadas
à milanesa ou mergulhadas
numa massa semelhante à
de panquecas e fritas. Já
as pontas de suas folhas
dão um toque especial às
sopas.
couve-flor
A couve-flor é uma
hortaliça muito popular e
possui nutrientes que fazem bem para o organismo,
como o potássio e o cálcio, fundamentais para a
formação da estrutura celular. Além disso, é uma
ótima opção para quem está de dieta. Possui poucas
calorias (23 a cada 100g).
Devido à presença de
enxofre em sua composição,
a couve-flor exala um cheiro
considerado
desagradável
durante o cozimento, o
que pode ser evitado se
for preparada no vapor. De
qualquer forma, este cheiro
não interfere no seu gosto.
Na hora de comprar, escolha
as de cabeças compactas, sem
manchas escuras e com folhas
verdes e viçosas. Em casa,
elas podem ser conservadas na
geladeira por até cinco dias, sem lavar.
brócolis
As partes comestíveis do brócolis são flores e
talos. Quanto mais escuras as
flores, maior o valor nutricional
do alimento. Ele é um excelente
fonte de vitaminas (C e A), ácido
fólico, cálcio, ferro e outros
minerais. Contém bioflavonóides
e outras substâncias que protegem
contra o câncer, como mostram
diversos estudos. Uma xícara de
brócolis cozido tem apenas 40
calorias. As folhas podem ser refogadas.

(flor da abobrinha), a couve-flor e o brócolis, que há
muito tempo vem sendo utilizados na culinária e são
muito nutritivos. Aproveite a safra desses legumes,
para adquiri-los nas lojas Coopercica por preços bem
atraentes e a qualidade que você já conhece!
ALCACHOFRA
A alcachofra é uma flor da mesma família das
margaridas e dos girassóis. Ela saiu dos jardins e foi
direto para a mesa dos nobres no Império Romano,
quando foram descobertas suas propriedades
nutricionais. Possui vitaminas do complexo B,
potássio, cálcio, fósforo, iodo, sódio, magnésio
e ferro. O leve sabor
amargo estimula as
secreções digestivas. A
água de seu cozimento
pode ser aproveitada
como um excelente chá
diurético.
A
colheita da
alcachofra vai de agosto
a novembro, época
da sua safra. Ao comprar, prefira as que têm talo
longo e firme, com a inflorescência bem compacta e
arroxeada. A parte espinhenta só deve
ser retirada depois do cozimento.
Também é recomendável consumi-la
logo depois do cozimento, para melhor
aproveitamento de suas propriedades
nutricionais.
preparo
Corte o talo perto da base,
deixando apenas um ou dois dedos.
Lave a alcachofra em água corrente,
abrindo bem as pétalas para que a água
penetre. Use de preferência panelas
esmaltadas ou em aço inoxidável,
pois as de alumínio escurecem a
alcachofra. O tempo médio de seu cozimento é de
40 minutos. Em panela de pressão, 20 minutos.
Para saber se está cozida, é só puxar uma folha.
Se ela se soltar com facilidade, está no ponto. Evite
o excesso de água. Coloque apenas o suficiente para
cobrir metade da alcachofra.
Os talos da alcachofra também são comestíveis.
É só retirar a parte fibrosa, descascando com uma
faca. Tempo de cozimento: 30 minutos (panela
comum) ou 15 minutos (panela de pressão).
Para acompanhar a alcachofra, prepare um
molhinho usando 1/2 xícara de azeite, 2 colheres
(sopa) de suco de limão, 1 colher (sopa) de vinagre,
salsa picada, duas colheres (chá) de mostarda, umas
13
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COOPERCICA FESTEJA DIA DA ÁRVORE COM
EVENTO PARA AS CRIANÇAS
elo oitavo ano, a Coopercica comemora o Dia
P
da Àrvore, realizando ações socioambientais
com crianças. Trata-se do projeto “Criança do

Futuro”, que será realizado no dia 26 de setembro
(sábado), na sede da Associação Mata Ciliar.
Participarão filhos e filhas de Associados, na faixa
etária de 9 a 11 anos. A Coopercica ficará responsável
pelo transporte e alimentação dos participantes e
distribuirá camisetas.
Entre as atividades programadas, acontecerá
o plantio de mudas pelos participantes, além de
palestra sobre Ecologia. Os grupos serão monitorados
por instrutores da Coopercica, durante todo o
percurso.
Para participar, basta recortar, preencher a ficha
(impressa no final desta página) e entregá-la em uma
das lojas Coopercica até o dia 13 de setembro.
As vagas para o evento são limitadas em 50
participantes. Todos os inscritos irão concorrer
a cinco bicicletas (uma por loja). Informações
pelo telefone 3378-1661 (com Eliana). Consulte
regulamento nas lojas Coopercica.

Oceanos podem combater as mudanças climáticas

O

s oceanos têm papel fundamental na luta contra as
mudanças
climáticas.
Eles
são
considerados o grande amortecedor
climático do planeta e vêm acomodando
a variação da temperatura desde os
tempos da Revolução Industrial (século
18). Portanto, precisamos cuidar deles.
Os oceanos já estão absorvendo
CO2 demais e ajudando a reter boa parte do calor
produzido pelo homem. O super aquecimento
dos mares não afetarão apenas as comunidades
costeiras, mas também a fauna marinha, causando

grandes impactos ambientais e
socioeconômicos, com a significativa
redução dos estoques pesqueiros. Além
disso, há o risco de intensificação de
eventos climáticos extremos, como
furacões e enchentes.
O que podemos fazer para enfrentar
esse problema? Por exemplo, evitar
o desperdício de água e de energia
elétrica, usar mais o transporte coletivo e bicicleta,
comprar madeira certificada, substituir a energia
elétrica por fontes alternativas como os aquecedores
solares e optar pelos biocombustíves.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Evento Comemorativo ao “Dia da Árvore”

Nome Associado (a):___________________________________ Matr.: __________
Nome do Participante:_________________________________________________
Data Nasc: ___/___/___
Idade: _____ anos
Telefone: ______________
Qual o tamanho da sua camiseta ? P
M
G
Obs.: Vagas limitadas em 50 participantes. Será realizado sorteio dentre todos os inscritos. Consulte regulamento!
COOPERCICA
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A cidade das flores e das
tradições holandesas
olambra é considerada uma das
H
maiores produtoras de flores e plantas
ornamentais, com destaque para suas gérberas,

um grande acervo histórico.
Não deixe de visitar um campo de flores. A
sugestão é passear numa plantação de gérberas,
na propriedade da Agricultura Familiar de
Holambra. As visitas precisam
ser agendadas pelo telefone
(19) 3802-5299.
Quem gosta de natureza,
deve seguir para o Sítio Estrela
do Leste “Aruá”, propriedade
de turismo ecológico, credenciada pelo Ibama, com
vegetação de Mata Atlântica
e grande biodiversidade de
animais silvestres, como jacaré
de papo amarelo e jibóias em
cativeiro. Fone: (19) 38021154.
O Mirante do Moinho
Holandês oferece uma visão
privilegiada de Holambra e
das cidades vizinhas. Com 38
metros de altura, é uma cópia
fiel dos tradicionais moinhos
holandeses.

tulipas, orquídeas e rosas. Trata-se de uma
cidade com menos de 10 mil
habitantes, que fica a 75 km
de Jundiaí, e oferece muitas
atrações como a Expoflora,
que acontece até o dia 27 de
setembro (ver Box).
Holambra, associação das
palavras Holanda, América e
Brasil, foi fundada na década
de 40 por holandeses, e
responde por 30% do comércio
brasileiro de flores e plantas
e 80% das exportações. Em
1991 tornou-se município e
hoje pertence à categoria de
estância turística.
ROTEIROS
Vale a pena conhecer o
Museu Histórico, localizado
nas dependências do Clube
Fazenda Ribeirão, que possui

Expoflora acontece até 27 de setembro
A 28ª Expoflora, uma
das maiores exposições
de
flores
e
plantas
ornamentais, acontece até
o dia 27 de setembro, e
pode ser visitada de quinta
a domingo, das 9h às 19h.
O acesso é pela saída 140
da Rodovia Campinas-Mogi
Mirim (SP 340).
A tradicional chuva de
pétalas encanta os visitantes e pode ser
conferida diariamente, às 17 horas. Esta
e outras tradições holandesas, como
arquitetura, culinária típica e danças, são
um espetáculo à parte.
O carro-chefe da Expoflora é a venda e
a exposição de arranjos florais, que este
ano tem como tema “A viagem colorida
COOPERCICA

das flores”. A exposição
mostra as novidades do
setor e as possibilidades de
combinação entre as flores
e as plantas ornamentais
em arranjos decorativos,
numa área de 750 metros
quadrados, dividida em 20
ambientes.
Novidades gastronômicas:
na Confeitaria Zoet en Zout,
doces inspirados nas flores, como o Orange
Bloem (aromatizado com água de flor de
laranjeira), e o Stroopwafel (bolacha com
recheio de caramelo, típica da Holanda).
Os ingressos custam R$ 26. Crianças
até 5 anos não pagam entrada. Mais
informações pelo telefone (19) 3817-2228
ou no site www.expoflora.com.br.
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Palmitos Coopermais:
macios, gostosos e ecológicos

s palmitos Açaí Coopermais,
O
marca própria Coopercica,
são macios, tenros e saborosos.

em um moderno laboratório, para
oferecer aos consumidores um
produto de alta qualidade.

Podem ser encontrados inteiros
(embalagens de 320g e 500g) e
também picados (embalagem de
500g).
Os
palmitos
Coopermais
são ecologicamente corretos,
um importante diferencial no
mercado, já que sua produção
não causa prejuízos à natureza,
atendendo aos padrões e normas
exigidos pelo IBAMA. Os palmitos
Coopermais são produzidos pela
Cristalina Indústria e Comércio
de Palmitos Ltda, no estado do
Pará. Esta empresa cuida de
todo o processo de produção, desde plantio,
corte, envasamento, armazenamento e
distribuição. Testes contínuos são realizados

AÇAIZEIRO
O açaizeiro é uma palmeira
nativa da Amazônia, muito
encontrada no delta do Rio
Amazonas, no Pará. As maiores
concentrações
de
açaizeiros
ocorrem nas áreas de várzea
e igapós, formando maciços
conhecidos por açaizais.
O
açaizeiro faz parte
da
paisagem do paraense, sobretudo
dos ribeirinhos que moram no
arquipélago do Marajó. O açaizeiro
destaca-se pela sua abundância
e é utilizado para produzir dois produtos de
grande importância para os paraenses: o vinho
de açaí e o palmito.

Palmito é muito apreciado
pelos brasileiros
miolo da planta, um cilindro
medindo cerca de 30 cm
de comprimento por 8 cm
de diâmetro. Este miolo
é formado pôr camadas
sucessivas, que variam de
cor e espessura.
O palmito é um alimento
pouco calórico: 100g (o
equivalente a uma xícara de
chá) tem apenas 18 calorias.
Além disso, é bastante
nutritivo, saboroso e rico em vitaminas
do complexo B e C, além de apresentar
minerais como cálcio, fósforo e ferro.
Na hora de comprar, é um erro achar
que palmito bom e macio é aquele que
flutua. Normalmente, o produto flutua
por falta de oxigenação e acaba ficando
duro.

O palmito é uma iguaria
única e incomparável da
gastronomia
brasileira,
permitindo as mais variadas
combinações de sabores,
deixando os pratos mais
leves e sofisticados.
O que seria daquela
deliciosa salada mista sem
esse nobre ingrediente?
Saboroso, versátil e pouco
calórico, o palmito está
entre os alimentos preferidos na mesa do
brasileiro.
Extraído da parte interna e superior
de tipos específicos de palmeira, é um
alimento de difícil acesso e que, por
conta da alta demanda, tem se tornado
bastante atraente aos produtores.
Para o consumo, só se aproveita o
07
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Coopercica & Baby Roger: “Criança Feliz”

“Capa da Revista Coopercica de outubro”

Foto meramente ilustrativa

Coopercica & Baby Roger estão realizando
de 01 de setembro a 09 de outubro uma
sensacional promoção: “Criança Feliz”.
Serão sorteadas cinco bicicletas infantis
(uma por loja).
Para participar, a cada R$ 5,00 em
compras de produtos Baby Roger, os
associados devem apresentar o cupom fiscal
e retirar um cupom de sorteio, que deverá
ser preenchido e depositado na urna desta
promoção, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 10 de
outubro, às 10 horas, nas lojas Coopercica.
Boa sorte!!!!!!

Para comemorar o Dia das Crianças, a
Coopercica irá realizar, mais uma vez, a
promoção “Capa da Revista de outubro”.
Serão sorteados cinco associados (um por
loja), que indicarão uma criança de 01
a 10 anos, para ser capa da edição de
outubro da Revista Coopercica.
Cada criança que for indicada para
ser capa da Revista Coopercica terá
direito também a um book com cinco
fotos. Para participar, o associado, ao
efetuar suas compras, de 19 de agosto a
19 de setembro, receberá um cupom que
deverá ser preenchido e depositado na
urna desta promoção, instalada nas lojas
Coopercica.
O valor não é cumulativo para efeito
da retirada de cupons. O sorteio será
realizado no dia 20 de setembro, às 10
horas. Consulte regulamento nas lojas,
participe e boa sorte !!!!

Contemplados com TVs Samsung LCD 32”

•
•
•
•
•

Favíola Viviana A. Zanartu (loja 1)
Neusa Juliatto (loja 2)
Wilson Alves de Campos (loja 3)
Santa Maria de Carvalho (loja 4)
Aguida Corchog Passarelli (loja 5)

Ganhadores da Compra Premiada de JULHO
•
•
•
•
•

Maria Helena Boa Hattori (loja 1)
Roberto Pimenta de P.F.Filho (loja 2)
Márcia Bermejo de S. Rodrigues (loja 3)
Rosemeire dos Santos (loja 4)
Maria da Conceição Silva (loja 5)

* Sorteio dos contemplados com vale-compras, realizado no dia 01 de agosto.
Consulte regulamento nas lojas.
COOPERCICA
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Foto meramente ilustrativa

A Coopercica & Avec realizaram uma
promoção que sorteou cinco TVs Samsung
Wide LCD 32 polegadas, no dia 9 de agosto.
Confira os ganhadores.

Participe da “Criança Solidária”
A Coopercica, como faz todos os
anos, está promovendo a campanha
“Criança Solidária”, para arrecadação
de brinquedos às famílias carentes de
Jundiaí. Para participar, basta doar um
brinquedo em bom estado até o dia 05
de outubro nas lojas Coopercica.
Em cada loja foi instalada uma urna
para arrecadar os brinquedos, que
serão selecionados e separados por
faixa etária e sexo, para depois serão
entregues às entidades cadastradas na
Coopercica, antes do Dia das Crianças.
Participe. As crianças carentes do
município agradecem !!!!!!
09

COOPERCICA

