“Desbloqueie seu Coopercica PLUS

e ganhe até 70 dias para pagar”
A promoção “Desbloqueie seu
cartão Coopercica Plus e ganhe
até 70 dias para pagar” termina
em 30 de setembro. Portanto, ainda dá tempo de participar dessa
campanha promocional, realizada pela Coopercica e a financeira
Finamax.
O associado, ao desbloquear
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SAÚ D E

M A R C A D OR

Sua saúde é importante!
*Por Roseli Santos de Oliveira

Quanto tempo você deseja
viver?
Quais os cuidados que você
tem tido com sua saúde?

“

A saúde é algo muito positivo e é reflexo do estilo de vida
que levamos. Este inclui relacionamentos, dieta alimentar, lugar
e maneira como vivemos. Sendo
também resultado da maneira de
pensar e sentir.
Corpo e mente se completam.
Juntos formam um sistema cibernético - um ser humano. Não se
pode separar um do outro, um
está influenciando constantemente o outro em direção à saúde ou
à doença.
Segundo Joseph O´Connor,
ter saúde é diferente de ser saudável. “Estar saudável talvez seja
o mesmo que não estar doente,
mas saúde é muito mais do que
isso”.
Ser saudável é viver o dia a
dia de forma a cuidar e preservar
a saúde. Procurar o equilíbrio
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entre o corpo e a mente é uma
forma de conseguir preservar a
saúde.
A maioria das pessoas procura
um médico apenas quando adoece e a doença é um sinal tardio
de que alguma coisa está errada.
É um sinal de que a pessoa esperou muito tempo para procurar
ajuda. Exames de prevenção podem evitar doenças, porque assim que algo for detectado serão
tomadas providências para o reequilíbrio do corpo.
As terapias para o equilíbrio e
controle mental são tão importantes quanto os exames médicos.
Da mesma forma, algumas pessoas evitam as terapias até que
o que era um ‘probleminha’ tome
uma dimensão extensa tornandose um ‘problemão’.
São comuns casos de depressão, pânico e estresse avançados por descuido ou resistência
da pessoa. Problemas deste tipo,
quando ainda no início, são facilmente resolvidos com ajuda terapêutica; em muitos casos, sem
necessidade de medicações.
Porém, muitos deixam de buscar

o equilíbrio com as terapias por
preconceito. Achando que terapias são apenas para ‘loucos’.
Vamos comparar o cuidado
com o corpo com o cuidado de um
carro. Podemos observar o estado
que fica um carro quando não
é levado para o check-up e não
recebe os cuidados necessários
para sua conservação e bom
funcionamento. A consequência
é um carro com tempo de
vida menor ou com inúmeros
problemas.
Então, concluímos que nosso
corpo e mente também precisam
de constantes ‘check- ups’, para
indicar mudança no estilo de vida
e ter como resultado uma vida
saudável. Lembre-se: se você
pensar na saúde como um processo que está criando, ficará
mais fácil ser saudável”.
* Roseli é Psicoterapeuta, Psicopedagoga, Master Trainer em
PNL, EMDR, Hipnose Ericksoniana e Pós graduanda em Biometria Funcional.
www.corpo-mente.psc.br
Fones: (11) 4816-4948
(11) 9989-2462
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PROMOÇÕ ES

Confira os contemplados
da promoção Baby Roger
Loja 1 • Luiz Antônio Tropardi
Loja 2 • Mayara C. de Oliveira
Loja 3 • Maria Lúcia R. de O. Vasconcellos
Loja 4 • Fátima Aparecida Roder
Loja 5 • Moacir Batista Filho

P R OM O Ç ÕE S

Ainda dá tempo de ser

“Capa da Revista de Outubro”
O que você acha de ver o seu filho ou o seu queridinho na capa da
Revista Coopercica? Isto é possível,
graças à promoção “Capa da Revista
de Outubro”, em homenagem ao Dia
das Crianças. Para participar, o associado, ao efetuar suas compras, acima

Colabore com a “CRIANÇA SOLIDÁRIA”
A Coopercica, mais uma vez, pede
a sua colaboração para o sucesso da
campanha “Criança Solidária”, que vai
arrecadar brinquedos às famílias carentes de Jundiaí e região. Para participar, basta doar um brinquedo em
bom estado, nas urnas instaladas nas
lojas Coopercica, até o dia 05 de outubro. Os donativos – depois de selecionados e separados por faixa etária

GANHADORES da compra premiada
Do mês de julho

*Sorteio de vale-compras (correspondente ao
cupom fiscal), realizado em 01 de agosto.

Eleitor tem até 23 de setembro

para requisitar segunda via do título
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Nessas eleições, será obrigatória a apresentação do título de eleitor e de um documento oficial com foto para votar.
Como documento oficial
será aceita a carteira de identidade ou um documento de

e sexo – serão entregues às seguintes
entidades: Casa Nossa Senhora do
Desterro, Núcleo Comunitário Jardim
Novo Horizonte, Aprendiz D. José Gaspar, Creche Helena Galimberti, Centro
Educacional João de Deus, Creche
Almerinda P. Chaves, Creche Ternura e Coragem, Associação Bem-Te-Vi
e Fundo Social de Solidariedade de
Campo Limpo Paulista.

S E GU R A N Ç A

Passageiro do banco traseiro

quase não usa cinto
ELEIÇÕES

Dia 23 de setembro termina
o prazo para requisitar
segunda via do título de
eleitor em qualquer cartório
eleitoral do país.

Coopercica em outubro. Cada criança
indicada ganhará um book com cinco
fotos. A promoção termina no dia 18 de
setembro e o sorteio será realizado no
dia 19 (domingo), às 10 horas, nas lojas Coopercica. Consulte regulamento
nas lojas, participe e boa sorte!

C A M PA N H A

*Sorteio de Carrinhos de Bebês Lenox, realizado
em 15 de agosto.

Loja 1 • João Inhamonico Splendore
Loja 2 • Edson da Silva Maia
Loja 3 • Martin Pereira de Souza
Loja 4 • Vera Cecília de Mello Dias
Loja 5 • Miriam Hattori

de R$ 30,00, receberá um cupom que
deverá ser preenchido e depositado
na urna desta promoção, instalada
nas lojas Coopercica. Serão sorteados
cinco associados (um por loja), que terão direito a indicar uma criança, de 3
a 10 anos, para ser capa da Revista

valor legal equivalente como
carteira funcional, carteira de
trabalho, de habilitação ou
certificado de reservista – com
foto. Já as certidões de casamento e nascimento não serão
aceitas.
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Estudo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) revela duas
realidades no trânsito paulistano. A
primeira, positiva, já que a maioria
dos passageiros no banco da frente
costuma utilizar o cinto de segurança
(92,9%); a segunda, negativa e preocupante: apenas uma em cada dez
pessoas no banco traseiro usa o cinto de segurança e apenas 28,4% das
crianças são transportadas de maneira
adequada nos veículos particulares.
Segundo resultado do estudo, o
motorista ainda tem a preocupação de
que vai ser multado, mas esse comprometimento não existe pela pessoa
que está no banco traseiro. “Quem
não usa cinto atrás está colocando em
risco sua vida e também dos demais
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ocupantes”, disse a gerente de Segurança da CET, Nancy Schneider.
Os especialistas afirmam que o
risco de morte do motorista e do passageiro do banco dianteiro aumenta
cinco vezes se os ocupantes do banco traseiro não usam o cinto. Como
os corpos dos ocupantes estão soltos,
eles serão arremessados contra o motorista e o passageiro da frente. A multiplicação do peso da pessoa pelo valor da desaceleração provocada pelo
acidente pode resultar em um efeito de
até 3 toneladas sobre os ocupantes da
frente.
As estruturas do banco e do cinto de segurança não são feitas para
aguentar todo esse sobrepeso. Por
isso, os equipamentos de seguran-

ça de quem está na frente perdem o
efeito. Quem está atrás corre o mesmo
risco, só que ainda pode prejudicar os
ocupantes da frente. As consequências vão de lesões graves, sobretudo
na medula, até a morte.
A maioria de multas por falta de cinto ainda é aplicada aos motoristas - um
indício de que os passageiros não são
devidamente fiscalizados. Foram emitidas 146,4 mil multas no ano passado
por essa infração - e apenas 16,8 mil
(11,5%) ocorreram por falta do cinto
em passageiros no banco traseiro.
A CET garante que está intensificando a fiscalização do cinto no banco de trás, tanto que as multas do ano
passado, apesar de baixas, já são o
dobro das registradas em 2008.
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TURISM O

Holambra festeja A PRIMAVERA

com a Expoflora
Para dar as boas vindas à
Primavera, será realizada
a 29ª. Expoflora, uma das
maiores exposições de
flores e plantas da América
Latina, de 02 a 26 de
setembro, em Holambra,
que fica a 70 quilômetros de
Jundiaí.
Os visitantes certamente se
surpreenderão logo na entrada do
pavilhão de arranjos florais, pois o
seu acesso foi construído no formato de uma nave de igreja. Esta exposição é uma grande vitrine para
as novidades do setor, como a rosa
sem espinhos, uma variedade de
rosa vermelha de botão grande (10
cm), haste longa e sem espinhos,
e a rosa multicolorida, também conhecida como rosa aquarela, por
apresentar pétalas de diferentes
cores em uma mesma flor, com
variações que vão dos tons claros
aos escuros. O processo é mantido em segredo e o importador só
revela que é usada uma variedade
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de rosa de cor clara, meio creme.
O público terá acesso a 200 espécies e mais de 2 mil variedades de
flores e plantas.
Lá também poderá ser vista a
mostra de paisagismo Minha Casa
& Meu Jardim, cujo destaque são
os projetos de jardim para residências, que caibam em todos os orçamentos familiares. O objetivo é
promover o hábito de cultivar jardins e apresentar ideias para as famílias se sentirem mais próximas
da natureza.
Culinária
A novidade é o pannekoeken,
uma fritada que tem o formato da
pizza, mas o recheio é incorporado à massa, como na omelete, e
gratinado com queijo Gouda. O
pannekoeken está para os holandeses como a pizza está para os
paulistanos.
Chuva de Pétalas, uma das
mais concorridas atrações, é realizada diariamente, às 17h. Para
este espetáculo, são utilizadas,
por dia, 150 quilos de pétalas de
rosas.
Os shows acontecem às 17h30,
após a Chuva de Pétalas. Na véspera do encerramento da festa, dia
25 de setembro, sobe ao palco o
cantor Guilherme Arantes.
Passeios
Os visitantes vão poder conhe-

cer a cultura holandesa, realizando passeios por Holambra (junção
das palavras Holanda, América e
Brasil). Uma das opções é visitar
o Moinho Holandês, o mais alto
da América Latina, com 38 metros
de altura. Outra alternativa é passear pelos campos de flores e de
rosas.
Serviços
A festa pode ser visitada de
quinta a domingo, das 9h às 19h.
O acesso é feito pela rodovia Campinas-Mogi Mirim - SP 340 (Saída 140). Os ingressos custam R$
27,00 e crianças com até 5 anos
têm acesso livre. Mais informações, no site www.ateliedanoticia.
com.br ou pelos telefones: (19)
3817.2228 ou 3802.1421.

D ATA S

ÁRVORE É SINÔNIMO DE VIDA.

PLANTE UMA!

O dia da Árvore é
comemorado em 21 de
setembro, dois dias antes
da chegada da Primavera,
estação que deixa as
cidades mais alegres,
pois ganham um colorido
especial com o desabrochar
das flores.
Os ipês, amarelos e roxos, estão embelezando a paisagem das
cidades.
Árvore é sinônimo de vida. Uma
árvore, por si só, pode nos trazer
muitos benefícios. Desde a sombra aconchegante, até a folha de
papel. As florestas plantadas (reflorestamentos) pelo homem devolvem a ele serviços e bens. Mas o

equilíbrio tem que ser mantido com
a preservação das matas nativas e
a proteção dos mananciais, onde a
flora e a fauna encontram ambientes diversificados.
Da árvore é extraída madeira
para as construções e o mobiliário, celulose para o papel, carvão
para as caldeiras, substâncias medicinais, óleos, resinas, gomas,

essências, mel, frutos, flores e
muitos outros produtos. Sob o aspecto ecológico, dela recebemos
incontáveis benefícios: a proteção
dos solos, rios e nascentes; a preservação da vida silvestre; a manutenção da qualidade de vida, e
muito mais.
O homem precisa ter consciência de que as plantas também
são seres vivos e que levam tempo para se desenvolverem. Uma
árvore leva longos anos para ficar
bem desenvolvida e algumas são
tão velhas que são tombadas como
patrimônio histórico, devendo ser
preservadas.
Por tudo isso, é da maior importância a conscientização e a contribuição de cada um de nós, plantando uma árvore e cuidando para
que se desenvolva.

E C OL OGIA

Brasil ganha lei

que regulamenta o lixo
Foi sancionada a lei que
cria a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, no dia 02
de agosto.
A lei faz distinção entre resíduo
(lixo que pode ser reaproveitado ou
reciclado) e rejeito (o que não pode
ser reaproveitado) e responsabiliza
as empresas pelo recolhimento de
produtos descartáveis.
A nova lei, que demorou 20
anos para ser aprovada, determina
que os fabricantes recolham pilhas,
baterias, pneus, óleos lubrificantes
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e todos os tipos de lâmpadas e eletrônicos e embalagens usadas de
agrotóxicos, dando-lhes destinação ambiental correta. A partir de
agora, as embalagens deverão ser
fabricadas com materiais que propiciem reutilização ou reciclagem.
A lei proíbe a criação de lixões,
onde os resíduos são lançados a
céu aberto.
De acordo com o Ministério do
Meio Ambiente, a produção diária
de lixo nas cidades brasileiras chega a 150 mil toneladas. Deste total,
59% vão para lixões e apenas 13%
são reaproveitados.
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ECOLOG I A

Começa a substituição

das sacolas plásticas
O projeto para a
substituição das sacolas
plásticas começou a
ser colocado em prática
nos supermercados de
Jundiaí, no último dia 30
de agosto.
“Vamos tirar o Planeta do Sufoco” é uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí e conta com o apoio
da APAS (Associação Paulista de
Supermercados), CDLJ (Câmara
de Dirigentes e Lojistas de Jundiaí) e SINCOMÉRCIO (Sindicato
do Comércio Varejista de Jundiaí e
Região). A Coopercica apoia o projeto e está participando ativamente
para que ele seja um sucesso.

Na prática, a medida proíbe a
circulação de sacolas plásticas
nos supermercados da cidade e
estabelece que elas devem ser
substituídas por sacolas retornáveis ou pelas compostáveis, feitas
de amido de milho e capazes de se
decompor em 90 dias.
Nas lojas Coopercica, como
também nos estabelecimentos
comerciais que aderiram a esta
iniciativa, as sacolas retornáveis
de TNT estão sendo oferecidas
ao preço de custo de R$ 1,85, enquanto as sacolinhas de amido de
milho saem por R$ 0,19 a unidade.
Outra opção para o consumidor é o
uso das caixas de papelão, fornecidas pelas lojas.
A justificativa do fim das saco-

linhas plásticas é a preservação
do meio ambiente e Jundiaí é uma
das cidades pioneiras neste projeto. A meta é tirar 22 milhões de
sacolinhas que circulam por mês
em Jundiaí. Atualmente, a cidade
produz 40 toneladas/mês de embalagens que vão para o lixo.
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. Portanto, faça
a sua parte: não use mais sacolas
plásticas. O planeta agradece!

artigo

Associada elogia campanhas

da Coopercica
“Sou cliente assídua da
loja 4 porque gosto de
fazer compras nesta loja.
É como se eu fizesse parte
da família Coopercica.
Na loja, a gente fala com todos
os funcionários, que são pessoas simpáticas e prontas para nos
atender.
Como profissional de Marketing, vejo várias ações e campanhas bem bacanas que esta rede
oferece. Uma delas, realizada recentemente, é a dos descontos exclusivos para os associados. Além
dos produtos já serem muito mais
baratos, a Coopercica continua se
preocupando em oferecer o melhor
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para os seus associados.
Ecologia
O Projeto Chega de Sufocar o
Planeta é muito interessante.
Realmente temos que diminuir
a poluição de nosso planeta e precisamos começar já a abolir as sacolas plásticas. Essa é umas das
ações imediatistas e que vai ajudar
de maneira significativa a reduzir
esta poluição. Se utilizarmos produtos reciclados, também iremos
contribuir para a preservação de
nosso planeta.
Eu já comecei a fazer a minha
parte, pois já adquiri uma cesta de
mão de plástico reciclado para fazer as minhas compras na Coopercica. Temos que fazer a nossa
parte, não é mesmo?

É no futuro que você vai passar o resto da sua vida, portanto,
preserve o meio ambiente !”
Samanta Lepori

COOPERCICA

COOPERCICA
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N U T R IÇ Ã O

marca própria

Pizzas Coopermais:

crocantes, saborosas, irresistíveis!

Além do futebol e do Carnaval,
brasileiro adora pizza. Afinal,
quem resiste a este prato tão
colorido, apetitoso e com aroma
de deixar todos com água na
boca?
Seja no final de semana, meio da
semana, no jantar, no lanche, no almoço
e até no café da manhã, saborear uma
pizza é irresistível. Por isso mesmo, a
Coopercica lançou as pizzas Coopermais
– sua marca própria -, encontradas nas
cinco lojas, em 20 opções de sabores,
como mussarela, calabresa, lombo,
frango, atum, vegetariana, entre outros.
As pizzas Coopermais têm massa leve
e são muito crocantes. Para o recheio, a
Coopercica utiliza ingredientes de ótima
qualidade, responsáveis pelo seu sabor

irresistível. Estão sendo comercializadas
em dois tamanhos: média (rende até 6
pedaços) e grande (8 fatias). Assam em
15 minutos, ou seja, são muito práticas e
gostosas. Os discos são fornecidos pela
empresa jundiaiense Idéias & Sabor (Vó
Lena), do grupo Spetomix.
História
Historiadores afirmam que a pizza
surgiu com os egípcios, mas foram os
italianos, em Nápoles, que a popularizaram, introduzindo o molho de tomate
sobre a massa. Logo no início, somente
eram utilizadas ervas regionais e azeite
de oliva.
Os ingredientes usados pelos italianos no seu preparo são os mesmos
usados para fazer o pão: farinha de trigo,
água, sal e fermento. No início, a pizza
não tinha a sua forma característica, redonda, mas era dobrada ao meio, feito

um sanduíche ou um calzone.
A pizza chegou ao Brasil graças à colônia italiana. Ela se tornou tão popular e
passou a fazer parte da cultura brasileira
que, desde 1985, é comemorado o Dia
da Pizza em 10 de julho.
Foi no Brás (S.P.), tradicional bairro
de imigrantes italianos, onde as primeiras pizzas começaram a ser vendidas no
País.

Aproveite a promoção da linha Organic Beef

e colabore com a natureza!

O associado que adquirir carnes da
linha Organic Beef Friboi, no valor acima
de R$ 30,00, com mais R$ 1,85 vai levar uma exclusiva sacola Eco Bag. Todo
dinheiro arrecadado com a venda das
bolsas será revertido em mudas de temperos orgânicos, que vão ser distribuídas
no açougue da loja 3, para quem estiver
comprando carne orgânica.
A loja 3 da Coopercica é a única em
Jundiaí certificada pelo IBD, o que pos-
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sibilita a venda da carne orgânica porcionada, em bandejas, tornando-a mais
acessível e fazendo parte do dia a dia do
consumidor.
A linha Organic Beef Friboi surgiu
para atender à demanda de consumidores preocupados tanto com a origem
e qualidade do alimento, como também
com o meio ambiente e a preservação
da natureza.
Assim como outros alimentos, a carne orgânica pode ser produzida de forma
orgânica. Pensando nisso, o Grupo JBS
desenvolveu há algum tempo uma linha
de produtos que não agredisse o meio
ambiente, fosse ecologicamente correta e sustentável, e aproveitasse toda a
oferta de pastagens naturais, abundância de água e de natureza encontrada no

para a saúde e beleza!

Segundo os especialistas,
a gelatina, além de ser
saborosa, refrescante e
de fácil preparo, faz bem à
saúde.

CARNE ORGÂNIC A

Em apoio à campanha da
Coopercica para abolir as
sacolas plásticas, o Grupo JBS
estará iniciando uma promoção
no dia 17 de setembro, somente
na loja 3 (V. Rio Branco).

Gelatina: conheça os benefícios

centro-oeste brasileiro.
Venha experimentar o verdadeiro
sabor da carne bovina sem agrotóxicos,
sem aditivos. Você só encontra a carne
porcionada na loja 3. Confira mais informações no site www.organicfriboi.com.
br e conheça as sugestões de deliciosas
receitas.
Organic Beef, uma carne especial
por natureza!

COOPERCICA

Ela age no organismo como importante fonte de colágeno, essencial para a manutenção de ossos
e tecidos.
O organismo começa a reduzir a
produção de colágeno a partir dos
25 anos de idade. Aos 50, produz
apenas 35% do colágeno necessário ao organismo. Sem ele, o tônus
muscular sofre uma diminuição,
atingindo a saúde dos ossos, pele,
unhas e cabelos, fazendo com que
se tornem menos resistentes; percam a elasticidade, o brilho e reduzam o crescimento.
O colágeno reforça os tendões
e ligamentos que unem os músculos aos ossos. A gelatina ajuda na
nutrição desses tecidos, mantendo
a hidratação e integridade das articulações. O alimento desempenha
um papel importante na prevenção
e no tratamento de dores articulares, artrose e osteoporose. É um
nutriente isento de gorduras, colesterol ou carboidratos.
A gelatina pode ser adquirida
em folhas, em pó com sabor, ao
natural ou em cápsulas. Mas há
diferenças entre o produto comprado no supermercado e a gelatina vendida em farmácias de
manipulação ou drogarias. Nestas
últimas, geralmente encontra-se o
colágeno em pó, ou em cápsulas,
que é o colágeno em sua forma
pura. Já a gelatina adquirida no supermercado também tem colágeno
na composição, porém, em menor
quantidade.

COOPERCICA

Bebidas que ajudam
a emagrecer
Setembro chegou! A partir de agora, começa a tradicional
corrida contra os quilinhos adquiridos no inverno. Acompanhe, a seguir, dicas de bebidas que ajudam a emagrecer.
- Água: é fonte da vida e importantíssima para manter o
organismo hidratado e saudável. O seu consumo elimina as
toxinas do corpo, acelera o metabolismo e ajuda a saciar
o apetite - se for ingerida antes e entre as refeições. Atualmente, aconselha-se a consumir um litro por dia (quatro
copos).
- Água com gás: acompanhada de uma rodela de limão
ou de folhas de hortelã, é muito refrescante. Não tem calorias e ajuda a hidratar o corpo. Uma ótima alternativa para
quem está de dieta.
- Chá verde: ajuda a acelerar o organismo, o que resulta
na queima de calorias. Além de saboroso, é considerado
um poderoso antioxidante, benéfico à saúde.
- Café: também contém antioxidantes, o que é saudável.
Se ingerido sem açúcar ou com adoçante não calórico, não
contém calorias. Uma dose diária de café ajuda a manter o
bom humor e estimula a realização de atividades mentais e
físicas.
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FEIRIN H A

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

Abóbora moranga
Jiló
Milho-verde
Pepino caipira
Pimentão amarelo
Quiabo
Rabanete
Salsão
Salsinha
Vagem

Pimentão verde
Pimentão vermelho
Pinhão
Rúcula
Tomate

Frutas

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Almeirão
Batata
Brócolis
Cenoura
Chuchu
Ervilha
Espinafre
Gengibre
Mandioca
Pepino verde

Frutas

Abobrinha japonesa
Agrião
Alface
Alho a granel
Batata doce
Berinjela
Beterraba
Cheiro-verde
Couve-manteiga
Escarola

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
Melancia
Melão
Mexerica cravo
Morango
Pêra importada
Tangerina Murcote

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

Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi

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

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