feirinh a

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

Abóbora japonesa
Beterraba
Cebola
Cenoura
Cheiro-verde
Ervilha
Espinafre
Mandioca
Pepino verde
Rúcula

Frutas

Hortaliças e outros

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.

Ameixa nacional
Laranja Pêra
Maçã nacional
Mamão formosa
Mamão papaia
Manga Tommy
Melancia
Melão
Pêssego nacional

revista GANHA NOVO LAYOUT
AO COMPLETAR 13 ANOS!
A Revista Coopercica está completando 13 anos este mês. E acaba
de ganhar um novo layout (visual),
para facilitar a leitura do seu conteúdo por parte dos associados. As modificações estão de acordo com as
melhores e mais modernas técnicas
adotadas em todo o mundo.
Esperamos que cada leitor desfrute desta nova apresentação, enviando seus comentários e even-

tuais sugestões para os seguintes
e-mails:mônica.julia@terra.com.
br (matérias) e bia@legatto.com.br
(culinária e publicidade).
A Legatto Publicidade, empresa
responsável pela mudança do layout,
desenvolveu um formato mais leve,
com elementos para tornar a leitura
ainda mais agradável. A partir desta
edição, as imagens e as fotografias
ganharam mais destaque.

A Revista Coopercica, mais uma
vez, reafirma o compromisso em se
modernizar, porém, mantendo a sua
identidade e a sua função nesta cooperativa: informar e ser uma ferramenta de comunicação para os seus
associados. Por cumprir muito bem o
seu papel, a revista é muito elogiada
pelos associados e também é motivo
de orgulho para a Coopercica.
Boa leitura!!!
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Crianças plantam mudas de árvores.

Promoções 08

Batata doce
Chuchu
Gengibre
Jiló
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Pimentão vermelho
Pinhão
Rabanete
Quiabo
Vagem

Milho-verde
Pepino caipira
Repolho
Salsão
Salsinha
Tomate

Frutas

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

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

REGULAR

BOM

Confira os ganhadores dos prêmios em agosto.
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Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Kiwi
Limão
Manga Palmer
Maracujá
Mexerica Cravo
Pêra importada
Tangerina Murcote
Uva Itália
Uva Rubi

Em São Roque, festa da alcachofra e do vinho.

Marca Própria 12

Experimente o Biscoito de Polvilho Coopermais.

Nutrição 13

04
Leite diminui efeito
de antibiótico.

Conservas: opções criativas e práticas.

Feirinha 14

Acompanhe a tabela de hortifrutis para outubro.

Culinária

Receitas que as crianças vão gostar!
*Foto capa e página 7: Mário Sérgio Esteves

Abacate
Ameixa importada
Coco seco
Goiaba
Morango
Nectarina importada
Pêssego importad
Uva Benitaka
Uva Brasil

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

E x pediente

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

Publicação mensal da Cooperativa de Consumo Coopercica • Presidente: Orlando Bueno Marciano • Diretora Comercial: Beatriz
de Melo Palacine Carvalho • Diretor Administrativo Financeiro: José Apparecido Longo • Projeto Gráfico: Legatto Propaganda
(11) 4587-0664 • Tiragem: 10.000 exemplares • Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685 • Matérias para
a revista: monica.julia@terra.com.br • Sugestões e Publicidade: atendimento@legatto.com.br • Atendimento ao Associado:
eventos@coopercica.com.br (Eliana Bárbara).
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SAÚ D E

CONSERVAS:

como ingerir corretamente
os medicamentos
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
(CRF-SP) alerta para os maus
hábitos relacionados à forma
como os medicamentos são ingeridos. Partir, triturar ou ingerir
remédios com alguns alimentos
pode potencializar ou reduzir
seus efeitos.
Segundo o CRF-SP, um dos
erros básicos é abrir o conteúdo
das cápsulas para facilitar a deglutição. Uma cápsula pode ser
desenvolvida para não degradar no estômago. Ao se retirar
o conteúdo da membrana, ela
pode perder o efeito. Se for um
remédio com revestimento ou
estrutura que permite a liberação

Você sabia que
uma substância
pode reduzir o
efeito da outra?
04

prolongada, acaba-se com a função do medicamento, correndo o
risco de acontecer uma absorção
intensa e a pessoa sofrer uma intoxicação.
O mais indicado, caso seja difícil de ingerir o remédio inteiro, é
procurar outras formas de apresentação, como gotas ou xarope.
Existem no mercado fórmulas
para crianças, em tamanhos ou
formas mais adequadas. Não é
preciso improvisar.
Quebrar o comprimido ao
meio também não é indicado. Alguns especialistas acreditam que
os princípios ativos da droga não
estejam distribuídos igualmente
por todo o produto, ainda que se-

•
•
•
•

N utri ç ã o

OPÇÕES MUITO CRIATIVAS E PRÁTICAS

jam feitos testes de uniformidade
durante a produção. O principal
problema nesse caso é, novamente, a absorção incorreta do
medicamento pelo organismo. Alguns analgésicos e antialérgicos,
por exemplo, têm um sistema de
liberação modificada. Se cortados, podem perder o efeito.
Antibióticos são normalmente
revestidos por serem sensíveis
ao pH ácido do estômago e deveriam passar inteiros pelo organismo. Uma vez quebrados, podem
perder parte das propriedades.
Portanto, quando o médico sugere que se parta o medicamento,
acredita-se que ele conhece a
proposta do remédio e sabe se
é possível ingerir somente uma
parte.
Alguns remédios interagem
com bebidas, como é o caso dos
antibióticos. Eles não devem ser
ingeridos com leite, pois o alimento reduz o efeito da droga.
Tomar remédios em gotas
misturados a bebidas com sabor
– como sucos e refrigerantes –
também pode reduzir o potencial
terapêutico do remédio. O recomendado é diluí-los em água.

Ácido acetilsalicílico + bebidas alcoólicas = aumenta o
risco de sangramento no estômago.
Anticoncepcional + vitamina C (acima de 1g) =
aumentam os níveis do hormônio da pílula no sangue.
Anticoncepcional + antibiótico = reduz o efeito do
anticoncepcional e aumentam as chances de gravidez.
Leite + antibiótico = diminui o efeito do medicamento.
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As conservas, doces ou salgadas, são opções práticas e saborosas, servidas como petisco, na
salada, como complemento ou
prato principal e na sobremesa.
As conservas facilitam muito a
vida de quem cozinha, tendo em
vista a falta de tempo e o excesso
de compromissos da vida moderna. Portanto, o conceito do que
seria uma conserva mudou e as
pessoas passaram a preparar receitas mais elaboradas e sofisticadas, utilizando técnicas ancestrais de conservação.
Conservas de frutas, hortaliças, carnes, pescados, frutos do
mar, condimentos, palmitos, e
champignons. Enlatados ou em
vidros, compotas, geléias, patês,
picles, chutneys, relishes, molhos, maionese, tudo é conserva.
As conservas doces são feitas
basicamente a partir da fruta e
do açúcar. Já as salgadas usam
como base de conservação a salmoura, o vinagre, o vinho e outras
bebidas alcoólicas, ou o óleo comestível, sendo o azeite o mais
utilizado. As conservas mantêm o
sabor e as propriedades nutricionais dos ingredientes se consumidas num prazo de 2 a 5 anos, de
acordo com o prazo de validade
do produto.
História
Desde a mais remota antiguidade, o homem vem buscando
formas de conservar e preservar
os alimentos. Primeiro, não existia a geladeira. Depois, as safras
anuais eram bem definidas e, determinados ingredientes, só se
COOPERCICA

obtinham na época da colheita.
Com o início da agricultura, o homem precisava descobrir alguma
forma de conservar o excedente
da produção para ser consumido
até a próxima safra e o mesmo
acontecia com produtos de origem animal.
Além do cozimento, que ajuda
a conservar os alimentos, o gelo
foi provavelmente uma das primeiras formas de conservação a
serem descobertas. Porém, não
havia gelo à disposição e houve
a necessidade de se buscar outras formas de preservação.
O sal é uma forma antiga de
conservação, bem como o vinagre e o óleo. As frutas não podem
ser conservadas em sal e, com
a invenção do açúcar, o homem
descobriu que compotas e geléias conservavam as frutas por
um longo período. Feitas com frutas inteiras ou em pedaços, cozidas em calda de água e açúcar
e aromatizadas com especiarias
ou mesmo bebidas alcoólicas, as
compotas são sempre apetitosas.
Elas se conservam por muitos
meses, desde que sejam acondicionadas em vidros esterilizados
e bem tampados, e mantidas na
geladeira.
Os antipastos, uma tradição
italiana, originaram-se de antigas
receitas de conservas. A cultura
Amish, nos Estados Unidos, tem
nas conservas a melhor forma de
armazenar alimentos.
Enlatados
Existem várias versões sobre o início do enlatamento das

conservas. Uma delas, é que começou em 1813, na Inglaterra,
com a inauguração da primeira
fábrica de conservas do mundo
a usar recipientes de chapas de
ferro estanhadas, atendendo a
uma solicitação da marinha e do
exército britânicos. Nasciam as
conservas em lata, marco fundamental na história da conservação dos alimentos.
As primeiras latas de comida
só chegaram ao consumidor europeu em 1830. Incluíam tomates,
ervilhas e sardinhas, mas suas
vendas eram lentas, principalmente pelo preço elevado, pela
disponibilidade da comida fresca
nas cidades (ainda relativamente perto das zonas rurais) e pela
dificuldade de abertura da lata,
que requeria o uso de martelo e
talhadeira. O alto preço das latas
era atribuído à baixa demanda de
mercado e ao método artesanal
de fabricação e envasamento.
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Biscoitos de Polvilho
saborosos e crocantes
A Coopercica está comercializando Biscoitos de Polvilho Salgado Coopermais, em embalagens
de 100g. O biscoito é produzido
por Franbert, uma empresa com
mais de 20 anos de experiência
nesse mercado e
que fica em Limeira.
Os Biscoitos de
Polvilho Coopermais
são feitos com matérias primas de ótima
qualidade.
O resultado é um
produto saboroso e
crocante, para ser
consumido no dia a
dia.

História
Na mesa dos brasileiros, os
biscoitos ocupam um lugar de
destaque e, com o passar do
tempo, adquiriram identidade
própria, ganhando ingredientes
da terra, como a mandioca e o
milho, e popularidade, como os
famosos biscoitos de polvilho.
O polvilho começou a ser usado pelos nossos índios, que ensinaram aos portugueses como
extraí-lo da mandioca. O saudoso escritor Monteiro Lobato definiu essa importante descoberta
culinária como: “pão já amassado pela natureza, basta arrancar
uma raiz e deitá-la na brasa”.

Antigamente, era costume dizer que quem tinha mandioca no
quintal não passava fome. Podia
ser assada, cozida ou temperada
com sal. Mais tarde, ela reaparecia na forma de farinha e outros
subprodutos: a tapioca, o beiju e
o polvilho.
Minas Gerais substituiu a farinha de trigo pelo polvilho e ficou
famosa no país pelo preparo e
consumo de biscoitos, onde são
chamados de quitandas.
As quitandas mineiras representam um cardápio à parte e
são servidas no lanche da tarde
ou no chá da noite, entre elas, é
claro, o biscoito de polvilho.

EDUCAÇÃ O

rendimento escolar é mais
influenciado pela presença dos pais
Um dossiê do Departamento
de Educação dos Estados Unidos
constatou que o acompanhamento constante dos pais influi mais
no rendimento escolar de uma
criança do que a renda da família. Quando os pais participam da
vida escolar dos filhos, as notas
aumentam em torno de 20%.
Estudos comprovam que filhos
estimulados pelos pais a estudar
e a fazer as lições de casa têm
um desempenho melhor. Mas
atenção: estimular não é executar
a tarefa para a criança.
12

Observe se o seu filho está
aprendendo de acordo com a idade dele. Aos 8 anos, ele deve ler
e escrever com facilidade. Aos 10
anos, deve saber somar, subtrair,
multiplicar e dividir. Aos 14 anos,
deve resolver uma equação de
1o. grau com duas variáveis (X e
Y) e interpretar textos com diferentes opiniões.
Seja coerente: suas atitudes
refletem o que você pensa. Dê o
exemplo: mostre que estudar é
importante e ler, divertido. Estude
e leia sempre.
COOPERCICA
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dia da árvore:

preservando o meio ambiente
Para comemorar o Dia da
Árvore, a Coopercica, pelo
8º ano consecutivo, realizou
o plantio de mudas nativas
na Associação Mata Ciliar.

O programa de preservação
e conscientização existe desde
2001. No dia 26 de setembro, 40
crianças (na faixa etária de 09 a
11 anos), filhos de associados e
funcionários da Coopercica, participaram do plantio de mudas de
árvores nativas. O evento também contou com palestra sobre
Reciclagem de Diversos Materiais e Meio Ambiente, realizada
pelos voluntários da Mata Ciliar.
Os participantes também conheceram vários animais silvestres,
cuidados por essa Associação.
A Coopercica cuidou de toda a
infraestrutura do evento, que está
ligado ao Projeto “Criança do Futuro”, iniciado em 1998 e que realiza diversas ações sociais. Além
do transporte e alimentação, foram sorteadas 5 bicicletas dentre

06

todos os participantes e distribuídas camisetas para todas as
crianças, com o tema: “Natureza,
patrimônio da humanidade...preserve”!

COOPERCICA

COOPERCICA
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PR O M OÇ Õ E S

festa da alcachofra e do
vinho em são roque

“capa da revista de outubro”

A 17ª Expo São Roque,
que acontece de 09 de
outubro a 02 de novembro,
oferece aos visitantes
inúmeras atrações, como
gastronomia, degustação
de vinhos, parque de
diversões, mini fazenda,
trilha ecológica e shows.

Para comemorar o Dia das
Crianças, a Coopercica
realizou a promoção “Capa
da Revista de outubro”.

Em plena safra, a alcachofra,
poderá ser apreciada das mais
inusitadas formas: risoto, pastel,
salpicão, strogonoff, massa, patê,
entre outras. A espécie encontrada na festa é a Roxa de São
Roque, que foi desenvolvida pela
Embrapa e se adaptou bem ao
clima da região. A Cantina da Tia
Lina e os restaurantes Mondiale
e Douradão estarão servindo deliciosos pratos.

Quem quiser aprender os segredos da alcachofra, poderá
participar de aulas gratuitas, aos
sábados e domingos (12h30, 14h
e 16h), que serão ministradas
pelo chef Osley José, no Espaço
Gourmet.
Referência na produção de vinhos, 11 vinícolas de São Roque
estarão participando da festa. A
10

degustação pode ser feita a qualquer hora do dia e o cenário resgata as antigas cantinas.
Pisa da Uva
Ao som da típica música italiana, a tarantella, acontecerá a
Pisa da Uva, uma das mais prestigiadas atrações da festa. Todos
os dias, às 17h, dançarinos com
trajes típicos italianos chamam
os visitantes e iniciam a nostálgica etapa da produção do vinho:

pisar nas uvas! Todos podem
participar da atividade e o vinho,
produzido de forma artesanal em
2008, estará disponível para a
venda.
Licor de alcachofra
Será lançado durante a festa,
o licor de alcachofra, que é considerada uma iguaria exótica e
possui propriedades nutritivas,
além de ajudar no funcionamento

do fígado e na digestão. Portanto,
o licor de alcachofra é considerado uma bebida de sabor único e
muito digestivo.
Local
O cenário escolhido para a festa deste ano é a representação
de uma antiga vila de moradores
de São Roque. Inclusive, foi erguido um museu para mostrar ao
público a história dessa cidade.
Realizada num espaço de 50
mil m², cercado pela Mata Atlântica, a Expo São Roque pode ser
visitada de 09 a 31 de outubro
(sexta, sábado e domingo) e 01
e 02 de novembro, das 10h às 22
horas. O evento acontece no Recanto da Cascata, que fica no km
60 da Rodovia Raposo Tavares,
com acesso também pela Castello Branco (saída 54 B).
Os ingressos custam R$ 3,00
(sexta-feira e após as 18 horas) e
R$ 10,00 (sábados e domingos).
Estudantes e pessoas acima de
60 anos pagam meia-entrada.
Crianças até 8 anos acompanhadas não pagam. Jundiaí fica a 70
km de São Roque. Mais informações pelo telefone (11) 4712.3231
ou no site www.exposaoroque.
com.br.
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Foram sorteados cinco associados (um por loja): JACIRA
DE LOURDES S. SOUZA (loja1),
LUIS SIPRIANO DE ARAÚJO (loja
2), ANTÔNIA APARECIDA IENNE
(loja 3), SIMONE CRISTINA DOS
SANTOS (loja 4) e GERALDA DE
OLIVEIRA PAVESI (loja 5). Esses
associados indicaram as seguin-

COOPERCICA

tes crianças, que estampam a
capa deste mês: Giovanna Luiza
de Souza, 4 anos ( loja 1); Bianca
Rodrigues Sipriano, 3 anos (loja
2); João Vitor Ienne dos Santos,
7 anos (loja 3); Amanda Cristina
dos Santos Gonçalves, 6 anos
(loja 4) e Gustavo Marinho T. Silva, 4 anos (loja 5).
Cada participante da foto da
capa da Revista Coopercica ganhou um book com cinco fotos. O
sorteio foi realizado no dia 20 de
setembro. Parabéns aos ganhadores!!!!
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promoções

confira os contemplados com os prêmios de agosto
Dia 04/08

Dia 09/08

Dia 14/08

Dia 19/08

Dia 24/08

Dia 29/08

Loja 1 • Darcy Caetano de Camargo
Loja 2 • Vera Lúcia Rodrigues M. Filho
Loja 3 • Fábio Rey Gonçalves
Loja 4 • Aparecida das Graças P. Vanini
Loja 5 • Lúcio José da Silva

Loja 1 • Linda Mizufo K. Watanabe
Loja 2 • Jorge Valter Romualdo
Loja 3 • Oscar José de Almeida Silva
Loja 4 • Maria Elenir Mingotte
Loja 5 • Roseli de La Volpe Buosi

Loja 1 • Sandra Helena Trinca
Loja 2 • Dalva Magiri Pegoretti
Loja 3 • Marcelo Alexandre Cegantini
Loja 4 • Elizabeth Helou Chaves
Loja 5 • Claudinei Lopes

Loja 1 • João Carlos Brotto Splendore
Loja 2 • Andreza Fernandes dos Santos
Loja 3 • Maria Bernadete de Oliveira
Loja 4 • Geni Corrêa Birolin
Loja 5 • Cristina Bernadete M. de Lima

Loja 1 • Tânia Regina T. Lima
Loja 2 • Nelson de Morais Rosa
Loja 3 • Silvana Amaral de Souza
Loja 4 • Alaide das Dores D. Benassi
Loja 5 • Alexandre dos Santos Neves

Loja 1 • José Carlos Alves de Araújo
Loja 2 • Ronival Monteiro
Loja 3 • Ivanilde Ap. Silva Polo
Loja 4 • Adão Martins de Oliveira
Loja 5 • Elisete Torricelli

Dia 05/08

Dia 10/08

Dia 15/08

Dia 20/08

Dia 25/08

Dia 30/08

Loja 1 • Maria Arionalda dos Santos
Loja 2 • Silvia Balduíno
Loja 3 • Santo Bronzeri
Loja 4 • Marcelino Alves C. Soares
Loja 5 • Ana Maria Cândido

Loja 1 • Neide Ap. Desidério Medina
Loja 2 • Pedro Nascimento Lima
Loja 3 • Maristela Ap. R. S. Y. Grioles
Loja 4 • Daisy Aparecida F. Merluci
Loja 5 • Hugo Seide

Loja 1 • Nair Helena Guiaro Lamas
Loja 2 • Divanil Aparecida de Faria
Loja 3 • Eliane Camargo de Moura Golia
Loja 4 • Darci Rodrigues Luzetti
Loja 5 • Lucia Holanda dos Anjos

Loja 1 • Rosemary Ap. Parilha Freitas
Loja 2 • Elaine Cristine de Juli
Loja 3 • Elizabeth Martin da Silva
Loja 4 • Heloísa Guimarães Surian
Loja 5 • Benedito Jair Domingos

Loja 1 • Luci Vieira Alves
Loja 2 • Karen Patrícia Ramos
Loja 3 • Antônio Fernando de Oliveira
Loja 4 • Sônia Ap. Camunhas Pires
Loja 5 • Adriana Migliorini

Loja 1 • Floriano Gilioli Júnior
Loja 2 • Ivonete Carvalho dos Santos
Loja 3 • Augusto César Blumer
Loja 4 • Edélcio Fornari
Loja 5 • Neide do Carmo C. F. dos Santos

Dia 06/08

Dia 11/08

Dia 16/08

Dia 21/08

Dia 26/08

Dia 31/08

Loja 1 • Josafa Souza Prado
Loja 2 • Victor Antônio da C. Filho
Loja 3 • Rosa Ito Nakata
Loja 4 • Clóvis Gotardi
Loja 5 • Sérgio Silva Martinez

Loja 1 • Maria Aparecida Caviquioli Gomes
Loja 2 • Claudionor Marega
Loja 3 • Luiz Carlos Buscato
Loja 4 • Valmir Silva
Loja 5 • Gilson Aparecido Toso

Loja 1 • Anésio Patricarca
Loja 2 • Gelson da Silva
Loja 3 • Neusa Aparecida Francisco
Loja 4 • Thiago Luiz
Loja 5 • Maria Clarete de O. Dini

Loja 1 • José Luiz Falsarella
Loja 2 • Clecius Jorge Ferreira
Loja 3 • Sandra Regina N. de Almeida
Loja 4 • Sebastiana Caetano
Loja 5 • Terezinha Salustiano de Oliveira

Loja 1 • Jair Alves da Fonseca
Loja 2 • Waldemar Zorzi
Loja 3 • Ingrid de Oliveira C. Bottaro
Loja 4 • Marilda Fátima P. Sueson
Loja 5 • Roberto Carlos Lopes

Loja 1 • Rosália Costa Pinto Corrêa
Loja 2 • Luciana Cristina Américo
Loja 3 • Fernando Magrin
Loja 4 • Alcides Florentin
Loja 5 • Evaristeu Aparecido Girotto

Dia 07/08

Dia 12/08

Dia 17/08

Dia 22/08

Dia 27/08

Loja 1 • Iracema Bertolane Gianfrancesc
Loja 2 • Karen Patrícia Ramos
Loja 3 • Antônio Sérgio Beltrame
Loja 4 • Severino Gomes dos Santos
Loja 5 • Camila Roberta Toledo Silva

Loja 1 • Mirian Antônia B. Sponchiado
Loja 2 • Manoel Francisco da Silva
Loja 3 • Elenir Eliane Ap. Verdi Cunha
Loja 4 • Angelina Norma Prado Fumachi
Loja 5 • Isabel Mendes de Oliveira

Loja 1 • Avenaldo Alves Pereira
Loja 2 • Lúcia Helena de Freitas Gomes
Loja 3 • Ladimir Botignom
Loja 4 • Maria Aparecida Bergamo
Loja 5 • Fábio Corsini

Loja 1 • Eliane Aurora Casemiro Silva
Loja 2 • Wagner de Freitas
Loja 3 • Antônio Walmer Lofiego
Loja 4 • José Cassiano Robi
Loja 5 • Orlando Mariano

Loja 1 • Giancarla Mogentale Faccini
Loja 2 • Neusa Aparecida Camilo
Loja 3 • Ruth Bertanha Siqueira
Loja 4 • José Carlos de Almeida
Loja 5 • Lucilene Neri de Souza

Dia 08/08

Dia 13/08

Dia 18/08

Dia 23/08

Dia 28/08

Loja 1 • Roseli Ap. Devasio Abril
Loja 2 • Joaquim Manoel de Castro Neto
Loja 3 • Carlos Gavitti
Loja 4 • Mario Aparecido R. dos Santos
Loja 5 • Neusa Margarida de Souza

Loja 1 • Oswaldo de Mello
Loja 2 • Emerson Rodrigo da S. Carrilho
Loja 3 • Marcelo Canale
Loja 4 • Rodrigo Rodrigues
Loja 5 • Roseli Aparecida de Moraes

Loja 1 • Júlia Regina de O. Felissetti
Loja 2 • Hermenegildo Bernabé
Loja 3 • Vladimir Pacheco de Mello
Loja 4 • Valéria Carla Teixeira
Loja 5 • Francisco Constantino S. Júnior

Loja 1 • Afonso Desidério da Rosa
Loja 2 • Benedito João Leme do Prado
Loja 3 • José Alberto Kubitza
Loja 4 • Denizete Peres Segato
Loja 5 • Maria Luiza Britz Kanamaru

Loja 1 • Margarete Pinheiro Fonseca
Loja 2 • Audária Sebastiana de P. Barbi
Loja 3 • Nilda Gilio Pereira
Loja 4 • Alice Machado Rossatti
Loja 5 • Sebastiana Pinheiro Martinez

Sorteio de Cestas de Frutas

Sorteio de Kits Churrasco

Sorteio de Kits Higiene e Limpeza

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Kits Marca Própria
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Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Bolos Confeitados

Sorteio de Cestas de Frutas

Sorteio de Kits Churrasco

Sorteio de Kits Higiene e Limpeza

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Bolos Confeitados

Sorteio de Cestas de Frutas

COOPERCICA

Sorteio de Kits Churrasco

Sorteio de Kits Higiene e Limpeza

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Kits Marca Própria

COOPERCICA

Sorteio de Bolos Confeitados

Sorteio de Cestas de Frutas

Sorteio de Kits Churrasco

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Kits Marca Própria

Sorteio de Bolos Confeitados

Sorteio de Kits Higiene e Limpeza

Sorteio de Kits Marca Própria
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