COLABORE COM A CAMPANHA DO
AGASALHO 2012!

A Coopercica, mais uma vez, pede a sua colaboração na Campanha do Agasalho 2012. Os
donativos - cobertores, roupas, agasalhos para
crianças e adultos (masculinos e femininos) –
devem estar em bom estado e podem ser entregues nas cinco lojas da Coopercica.
As doações feitas nas lojas 1, 2, 3 e 4 serão
enviadas ao Fundo Social de Solidariedade de
Jundiaí. Já as da loja 5, vão ser entregues ao
Fundo Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista. A campanha termina no dia 30 de
junho.
Sua participação é muito importante!

Índice
04 Saúde
Mais de 50% da população está
acima do peso.

06 Assembleia
Aprovado balanço financeiro da
Coopercica.

07 Associados
Conheça o perfil de
Rui Carlos do Prado.

08 Fazendo a Feira
Abóbora é o destaque de abril.

10 Campanha
Confira as promoções de
aniversário da Coopercica.

Expediente
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: 5.000 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).

15 Nutrição
Brasil é um dos maiores
consumidores de azeite.

16 Ecoplaneta
Fabricantes são responsáveis
pelo recolhimento das pilhas.

Lojas Coopercica
Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4582-3048
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Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
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Horário de funcionamento
Loja 1: 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2: 2ª a 6ª: 8h às 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5: 2ª a sexta: 9h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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Saúde
Mais da metade da população
está acima do peso
Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 56,3%
da população brasileira está acima do peso; 13% é o
percentual de pessoas obesas no Brasil; 6.368.547
comprimidos de sibutramina e derivados da anfetamina (para emagrecer) foram vendidos no País em
2.010; mil pessoas aguardam a cirurgia de redução
do estômago no HC de São Paulo e 13% da população feminina sofre com a obesidade mórbida no
Brasil.
Segundo o IBGE, o sobrepeso atinge 34,8% dos
meninos e 32% das meninas, de 5 a 9 anos, no Brasil. Já a obesidade, foi constatada entre 16,6% dos
meninos e entre 11,8% das meninas.
Já entre as crianças de 10 anos até jovens de
19 anos, o excesso de peso atinge 21,7% do total
dos meninos e a obesidade, 5,9%. Entre as meninas
nessa faixa etária, 15,4% tinham sobrepeso e 4,2%,
obesidade.
A obesidade e o excesso de peso se devem ao
acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal,

que podem ser prejudiciais à saúde.
Para você saber se está obeso ou acima do peso,
é só calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). É
fácil. Divida seu peso em quilos pelo quadrado da altura em metros. Exemplo: se uma pessoa pesa 70
kg e mede 1,63m. É só dividir 70 pelo resultado da
multiplicação de 1,63 x 1,63. O resultado é 26,9.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS),
adulto com IMC entre 25 e 29,9, é considerado sobrepeso. Já um adulto com um IMC de 30 ou mais é
considerado obeso.

Fatores

Um dos principais fatores do aumento da obesidade são as refeições do tipo fast-food e a falta de
atividades físicas. Isso acontece porque as calorias
ingeridas não são queimadas e permanecem no organismo. Resultado: elas se transformam em gordura
e as pessoas ganham peso. Outro fator é o estresse.
Os indivíduos se movimentam cada vez menos, se
estressam mais, comem pior e no final ganham peso.

O que comer
Está comprovado que as dietas radicais geram efeito sanfona e são extremamente prejudiciais à saúde. Escolha dois
dias por semana para comer menos, ocasiões em que você pode até eliminar os carboidratos. Nos outros dias, coma em
cada refeição a quantidade que couber nas palmas das suas mãos unidas pelos mindinhos. O ideal é comer a cada três
horas, para evitar a sensação de fome antes das refeições principais, e se empanturrar de comida.
Sobre a escolha dos alimentos, vale lembrar que as melhores opções são os orgânicos, os naturais, os grãos, as
frutas, os legumes e as verduras. E, sobretudo, os alimentos da estação: além de mais baratos, eles são mais saudáveis.
Evite farinha branca. Dê preferência aos alimentos integrais. O açúcar contido nas frutas é suficiente – mas, uma
vez por semana, você pode sair da dieta e comer aquilo que tem vontade, sem exageros. Afinal, ninguém é de ferro.

Mexa-se!
Uma boa notícia para os pais e também para os filhos. Um estudo realizado no Centro Médico da Universidade
de Vijre, na Holanda, concluiu que estudantes que praticam atividade física regularmente tendem a apresentar rendimento superior em sala de aula. De acordo com a pesquisa, os exercícios aumentam o fluxo de sangue e de oxigênio
no cérebro, tornando mais eficientes as conexões nervosas. No final, foi comprovado um incremento na atenção e na
capacidade de processar informações.
Fadiga, noite mal dormida e distração no trabalho podem ter o mesmo antídoto: a atividade física. Basta se exercitar
150 minutos por semana ou 30 minutos diários, em uma intensidade de moderada a pesada. É o que aconselham os
pesquisadores da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos.
Dos 2.600 homens e mulheres que participaram do estudo, quem caprichava na malhação se sentia mais disposto
ao longo de um dia. Além disso, as pessoas fisicamente ativas apresentaram melhora de 65% na qualidade do sono e
de 45% na atenção. O segredo para ter pique de sobra e ser, portanto, mais produtivo é bem simples: levantar do sofá e
suar a camisa. Sem contar que se trata de uma forma bastante saudável de celebrar as pazes com a balança.
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Perfil

Assembleia
Coopercica realizou
assembleia geral ordinária

Com a palavra,
o associado Rui
Nome:

Rui Carlos do Prado

Associado:

Desde 04/04/1990

Ocupação:

Luciana, Valério, Edison, Maziero, José Carlos e Josué

No dia 24 de março passado, aconteceu a assembleia geral ordinária, na loja 1 (Jd. Cica) da Coopercica. Os associados aprovaram a prestação de contas referente a 2011 e o orçamento para o exercício de 2012. Foi realizada também a eleição do Conselho Fiscal, na qual os associados elegeram
os novos conselheiros para a gestão 2011/2012. Efetivos: Antonio Ramos Maziero, Edison Soares
da Cruz e José Carlos Contezza. Suplentes: Antonio Rivaldo Valério, Josué Alves Pereira e Luciana
da Silva.
Arnaldo Colepícolo, Gilmar Pereira Baia , Mônica Júlia Piccolo D’Araujo e Osvaldo Vieira de Souza
cumpriram seus mandatos e estão deixando o Conselho Fiscal da Coopercica.

Inaugurado espaço Italiano
no Jardim Botânico
Foi inaugurado no Jardim Botânico, em Jundiaí, o espaço Italiano, que além de oferecer
aos visitantes uma vista belíssima e panorâmica da cidade, conta também com treliças, arcos,
colunas romanas com 2,30 m de altura e uma
estátua de Baco, o deus romano do vinho. Em
breve, este espaço temático, em homenagem
às comemorações do Momento Itália-Brasil, ganhará pés de limão siciliano e oliveiras.
Uma grande quantidade de plantas – inclusive mudas de Mata Atlântica – pode ser observada no parque. Os visitantes também podem conhecer outras atrações, como cascata, chafariz,

lagos, labirinto de plantas medicinais, mirante,
teatro de arena e jardim japonês.
Inaugurado em 2004, só agora foi reconhecido como Jardim Botânico e recebeu inicialmente
a classificação C. O próximo passo é conquistar
a classe B e por último a A. Para se ter ideia
da dificuldade de mudança de categoria, só o
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem 200
anos, se enquadra na classe A.
End: Av. Antonio Frederico Ozanan,
s/n – V. Lacerda.
Abre das 8h às 18h, diariamente. Grátis.
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Na minha opinião, a Coopercica é a melhor rede de supermercado da cidade e da
região. Os associados encontram facilidades e o melhor preço”.

Funcionários:

Estado civil:

Casado com Dirce Barbosa do Prado

Filhos:

Paulo Henrique, Ana Emília e Luis Fernando, formados em Direito

Turismo
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Advogado especializado na área criminal, formado pela Faculdade Padre Anchieta; jurista renomado com 167 juris realizados no Estado de São Paulo, com curso de
especialização pela PUC São Paulo.

“Um dos diferenciais da Coopercica são
os funcionários, bem treinados, competentes e compromissados com a empresa.
Tratam muito bem os associados. Por tudo
isso, costumo dizer que a Coopercica é
uma família”.

Hobbie:

Loja que mais frequenta:

“Faço compras todos os dias na loja 1.
Se alguém quer me encontrar, me procure
no Fórum ou na Coopercica”.

Compor músicas. “Tenho vários trabalhos editados”

Música:
O que mais gosta na Coopercica:

“Carne e peixe só compro aqui. Gosto
também das frutas, verduras e legumes. Os
produtos da Coopercica possuem o preço
compatível com a qualidade. Toda a minha família compra nas lojas Coopercica.
A diretoria é muito competente, possui uma
visão moderna de administrar o negócio.
Este é o principal fator de sucesso desta
cooperativa, que sempre realiza mudanças
para agradar a seus associados e tornar as
compras mais gostosas.

Anos 60

Filme:

“Adoro os filmes do Elvis Presley”

Livro:

Bíblia Sagrada

Time:

Corinthians

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

Aniversário

ABRIL

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Abóbora

Na Safra

A abóbora, além de apresentar vitaminas A,
C e E, tem propriedades antioxidantes e vitaminas do complexo B. É rica, ainda, em fibras e
fonte de cálcio, fósforo, ferro e potássio. 100g
de abóbora fornecem apenas 40 calorias.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora madura
Alface
Almeirão
Chuchu
Quiabo
Repolho
Rúcula

Abacate
Abacaxi Pérola
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Maçã Gala
Mexerica cravo
Mexerica poncã

Abacate

Como comprar: a casca deve ser lisa, sem
manchas e sem brilho. Se optar por adquirir a
abóbora em pedaços, observe se tem aspecto
fresco sem manchas escuras nas bordas.

O abacate é rico em vitamina E, gorduras
monoinsaturadas (a mesma do azeite), sais
minerais e glutationa, um poderoso antioxidante. Apesar de seu acentuado valor energético,
o abacate ajuda a aumentar o HDL, colesterol
considerado bom, protegendo assim as artérias. 100g de abacate fornecem 162 calorias.

Como conservar: em local seco e fresco, se
estiver inteira e com o cabinho.
Como preparar: a abóbora seca é ideal
para fazer doces em calda ou cristalizado.
Dicas: aproveite as sementes da abóbora
para servir como um gostoso aperitivo. Lave
bem as sementes, seque-as em papel absorvente, tempere com sal e leve ao forno quente
por cerca de 30 minutos. Mexa de vez em quando para que fiquem torradas por igual.
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Coopercica completa 43 anos
de fundação e sucesso!
A Coopercica foi fundada em 14 de abril de 1969. Nesses 43 anos de existência, esta cooperativa
de consumo precisou se reinventar várias vezes para enfrentar as transformações de uma sociedade
globalizada.
Graças a uma administração competente, vem conseguindo superar as dificuldades - como a lei
que extinguiu a isenção de impostos das cooperativas de consumo, que está sendo discuitida há mais
de 14 anos. Mesmo assim, a Coopercica está crescendo junto com a economia brasileira.
O resultado desses 43 anos é muito positivo: cinco modernas lojas - quatro em Jundiaí e uma em
Campo Limpo – e mais de 132 mil associados.
A filosofia é o cooperativismo. Além de oferecer os melhores preços e produtos de alta qualidade,
a Coopercica preocupa-se com o bem-estar dos cooperados. No mês passado, por exemplo, realizou
uma triagem visual, nas cinco lojas. A ação foi bem sucedida e por isso a Coopercica espera executar
outros projetos na área da saúde.
Esta cooperativa também realiza ações socioambientais, filantrópicas e promocionais, atendendo
às expectativas dos seus associados.

História do cooperativismo

A história do cooperativismo começou a ser escrita quando 28 tecelões ingleses se uniram e, a partir
da solidariedade e da ajuda mútua fundaram, em 21
de dezembro de 1844, a Cooperativa de Rochdale.
Essa instituição, uma cooperativa de consumo,
ajudava seus associados a melhorar suas condições
de vida, facilitando a produção, aquisição, distribuição e consumo de diversos gêneros de primeira necessidade. Ao mesmo tempo, incentivava a adoção
de princípios, valores e hábitos saudáveis.
Desde a metade do século XIX até hoje, a sociedade tornou-se mais urbana e mais complexa,
fortalecendo a impessoalidade, o individualismo e a
objetividade, sobretudo nas relações de produção e
consumo. Também foi incentivada a competitividade.
O mundo mudou, a sociedade também. As necessidades do homem hoje são diferentes daquelas que prevaleciam décadas atrás. Para continuar
atendendo aos anseios dos cooperados, o coopera-

tivismo também se modernizou, sem perder de vista
sua filosofia, princípios e valores, fundamentados na
solidariedade e na ajuda mútua.
Está comprovado que a cooperação, enquanto
atitude humana, é a melhor alternativa contra a competição. Sabe-se também que o cooperativismo é
uma solução democrática, disponível para todas as
atividades e classes sociais.
Grandes ou pequenas no tamanho do quadro
social, na dimensão do patrimônio, no nível socioeconômico-cultural de seus membros, todas as cooperativas são igualmente importantes. Elas, conforme reconhece a Organização das Nações Unidas
(ONU), colaboram para o desenvolvimento social e
econômico dos países, apoiando e promovendo a inserção social e a geração de emprego e renda. Papel
que o slogan do Ano Internacional das Cooperativas,
comemorado este ano, sintetiza bem na seguinte afirmação: “Cooperativas constroem um mundo melhor”.

COOPERCICA
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Coopercica &
Café Pilão:
“Cafeteira Senseo”

Aniversário

Confira as atraentes promoções
dos 43 anos da Coopercica
A Coopercica & Café Pilão, para comemorar
o 43 anos desta cooperativa, vão sortear cinco
cafeteiras Senseo (uma por loja), dentre todos
os associados que adquirirem sache Senseo,
até o dia 30 de abril.
Para participar, o associado deve trocar o
seu cupom fiscal por um cupom desta promoção
e depositá-lo na respectiva urna. O sorteio será
no dia 02 de maio. Confira regulamento nas
lojas e boa sorteeeeeeeeee!

“Festival de
Prêmios e Ofertas
Todos os Dias”
Serão
sorteados
diariamente
cinco
associados (um por loja), de 01 a 30 de abril,
totalizando 150 contemplados, dentre todos os
que efetuarem compras acima de R$ 30,00 nas
lojas Coopercica e depositarem seus cupons
nas urnas instaladas nas lojas.

Imagens meramente ilustrativas.

Os sorteios acontecerão às 10 horas, nas
cinco lojas. Acompanhe ao lado a relação de
prêmios, de acordo com a data do sorteio.
Consulte regulamento nas lojas e boa
sorteeeeeeee!

Imagens meramente ilustrativas.

Aniversário

Dia

Descrição do Prêmio

1 • Liquidificador 2 Vl. Mondial Power Black
2 • Batedeira 5 Vl. Walita
3 • Panela Elétrica Monial Premium Inox
4 • Camera Digital Nikon 10 Mp
5 • Batedeira 5 Vl. Walita
6 • Liquidificador 2 Vl. Mondial Power Black
7 • Centrífuga 700 W Fama FC 600 Prata
8 • Aparelho DVD Philips USB DVP 3820
9 • Aparelho de Jantar 42 pçs. Toyland
10 • Conjunto de Panelas Tramontina 5 pçs.
11 • Lavadora Alta Pressão Karcher K1.100
12 • Ferro a vapor Black & Decker X600
13 • Ventilador 40 cm Mondial V45
14 • TV 32” Philco LED HD/DTV/USB

“Comemore com
Sky Livre”

15 • Furadeira 1/2” 500 W Eletrônica
16 • Barbeador Philips AT 75” / 14
17 • Secador 2000 w Gama Delta
18 • Camera Digital Nikon 10 Mp

A Coopercica & Sky estão com uma
sensacional campanha promocional, para
celebrar o aniversário desta cooperativa. Tratase da promoção “Comemore com Sky Livre”,
que vai sortear cinco parabólicas Sky – sem
custo de mensalidade -, uma para cada loja.

19 • Fritadeira Eletr. Britânia Fácil Plus
20 • Aspirador 1400 W Britânia Rx
21 • Faqueiro 24 pçs. Inox Tramontina
22 • Barbeador Philips AT 75” / 14
23 • Aspirador 1400 W Britânia Rx

Nas compras acima de R$ 30,00, os
associados só terão que destacar o canhoto
com a promoção do seu cupom fiscal e depositálo na urna instalada nas cinco lojas.
A promoção é válida até o dia 30 de abril
e o sorteio será realizado em 01 de maio,
às 10 horas, nas lojas Coopercica. Confira
regulamento nas lojas e participe!!!!!!!!
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24 • Ferro a vapor Black & Decker X600
25 • Conjunto de Panelas Tramontina 5 pçs.
26 • Panela Elétrica Monial Premium Inox

Atualização de cadastro

27 • Cafeteira 36 CF Walita Comfort Plus

Se você mudou de endereço ou de número de telefone, favor comunicar o Setor de Atendimento ao Associado. Afinal, você poderá ser
premiado e a Coopercica não conseguirá contatá-lo. A Coopercica agradece a sua atenção e aguarda o seu comparecimento em uma de suas
lojas para atualização do cadastro.

COOPERCICA

28 • Micro System Samsung D630
29 • Fogão 4 bocas Continental Branco
30 • Lavadora de Roupas Brastemp - 11 Kg

COOPERCICA
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Datas
O Dia da Mentira surgiu na França. É verdade!

Muita gente sabe que 1º de abril é o Dia da
Mentira, entretanto acaba caindo na pegadinha.
A origem da data surgiu na França, quando o
Ano Novo era festejado em 25 de março, com a
chegada da Primavera. As festas duravam uma
semana e só terminavam no dia 1º de abril. Em
1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX de França determinou que
o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de janeiro.
Alguns franceses resistiram à mudança e
continuaram a seguir o calendário antigo. Por
isso, gozadores passaram a ridicularizá-los, a
enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam.
Brasil
No País, o 1º de Abril começou a ser divulgado em Minas Gerais, onde circulou o jornal A
Mentira, uma publicação lançada em 1º de abril
de 1828, com a notícia do falecimento de Dom
Pedro, desmentida no dia seguinte. A Menti-

ra saiu pela última vez em 14 de setembro de
1849, convocando todos os credores para um
acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente.
Em 1938, foi anunciada a mais ilustre pegadinha da história do rádio. Em outubro, por iniciativa de Orson Welles, a rádio CBS transmitiu
o programa “A Guerra dos Mundos”. O que era
ficção pareceu realidade, na narrativa que descrevia uma invasão alienígena. Pânico e medo
se espalharam entre os ouvintes, que temiam
pela segurança do planeta.
Na Rádio Jovem Pan, na década de 50, Nilton Travesso e Tuta Carvalho revelaram uma
outra pegadinha: a vinda do cantor Frank Sinatra à TV Record.
Ainda hoje, o Dia da Mentira é marcado por
pegadinhas e brincadeiras que, muitas vezes
descontraídas, também desempenham o papel
de crítica social.

“Peças” que pegaram muita gente!
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• Google anunciou o Gmail Motion, onde o
usuário não precisaria mais utilizar o teclado
para executar as funções.E também que o seu
escritório na China desenvolveu uma ferramenta de teletransporte via ferramenta de buscas.

• O programa Globo Esporte, antes dos créditos finais, exibiu um vídeo comemorando “o
primeiro título do Corinthians como campeão
da Copa Libertadores da América”, título que o
time nunca conquistou.

• Yahoo anunciou a descoberta de uma ilha
chamada Lost, que supostamente teria sido a
inspiração para o seriado Lost.

• O canal de televisão BBC apresentou uma
reportagem sobre árvores de espaguete. Muitas pessoas interessaram-se em plantá-las em
suas propriedades.

COOPERCICA
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Nutrição

Consumo
Mulheres são maioria no uso
de cartão de crédito

Azeite de oliva dá um toque especial
nos pratos e faz bem!

Estudo da Serasa Experian de 2011 revela que as mulheres representaram 57% das consultas
realizadas por empresas de cartões de crédito no Brasil. Em 2009, esse número era de 54%.

O Brasil é um dos países que mais consomem azeite de oliva: 50 mil
toneladas por ano, segundo o Conselho Oleícola Internacional. Entre
as razões, ele “caiu” no gosto dos brasileiros porque o seu sabor dá
um toque especial nos pratos. Além disso, está comprovado que possui
propriedades medicinais.
O azeite de oliva contribui com a diminuição do mau colesterol (LDL) e
promove o aumento do bom colesterol (HDL). Além disso, contém ômega
3 que evita o aparecimento de doenças cardíacas. Possui vitaminas e é
um ótimo antioxidante, que retarda o processo de envelhecimento celular
e protege contra câncer.
Uma ótima notícia para as mulheres: estudos realizados na Escola
de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, concluíram que
mulheres que consomem azeite de oliva têm 25% menos chances de
contrair câncer de mama.
O azeite acelera o funcionamento do metabolismo, facilita a digestão
por não conter gluten, melhora a absorção de cálcio e minerais, age
positivamente no funcionamento do estômago e do pâncreas. As gorduras monoinsaturadas modificam
a distribuição de gordura corporal e diminuem o acúmulo na região abdominal. Por isso, podemos
dizer que o azeite tem efeito antibarriga e ajuda a afinar a cintura.

Segundo a Serasa, as mulheres permanecem
atrás dos homens quando se trata de buscar
crédito em geral no País. Em média, elas são
menos consultadas pelo segmento financeiro
que os homens. As mulheres foram objeto de
41,6% das consultas no ano passado, enquanto
eles, 58,4%.
Por faixa etária, constatou-se que as
mulheres têm uma participação maior nas faixas
acima de 30 anos (mais de 41,5%), ou seja, elas
começam a busca por crédito mais tarde.

Elas devem movimentar R$ 717 bilhões
este ano
A pesquisa Data Popular aponta que as brasileiras devem movimentar R$ 717 bilhões este
ano. O estudo revela que no País há 96,6 milhões de mulheres e mais da metade pertencem
à classe C.
Nos últimos anos, a mulheres cresceram
economicamente e sentem que suas vidas melhoraram em todos os aspectos. Hoje, elas representam mais da metade das mulheres brasileiras e são o retrato da melhoria da própria

renda, que aos poucos deixaram as classes
emergentes (D e E) para integrar a Nova Classe
Média Brasileira.
A força feminina é notória. A massa de renda
dos homens cresceu 40%, enquanto a das mulheres atingiu 67% nos últimos 10 anos.

Classe C

O número de brasileiros que chegaram à
classe C aumentou 64% entre 2005 e 2011, o
equivalente a mais de 40 milhões de pessoas.

Metade dos brasileiros pede
opinião antes de comprar

Um azeite legítimo é somente o suco da
azeitona. São necessárias de 1.300 a 2.000
azeitonas para produzir 250 mililitros de azeite.
O que muda é o sabor, a textura, a cor ou o
aroma. Mais da metade da composição é pura
gordura monoinsaturada. Por isso na hora de
escolher, verifique:
• Data de fabricação: quanto mais jovem,
melhor.
• Acidez: azeites comuns muitas vezes não
trazem essa informação valiosa. Os melhores
azeites têm baixa acidez, até 0,5%. Em termos
de sabor, são “picantes” na garganta, frutados

(azeitona) e levemente amargos.
• Embalagem: o tamanho ideal é de 500
mililitros. Está provado cientificamente que os
frascos menores favorecem a oxidação. Já o
problema com as embalagens maiores é que
elas duram mais, porém, depois de aberto o
azeite vai perdendo as características. Prefira
as embalagens escuras, para manter as
propriedades nutricionais do azeite.
• Coloração: varia de acordo com o tipo de
azeitona e condições climáticas. Ao contrário do
que muitos pensam, não significa que quanto
mais verde o óleo melhor a sua qualidade.

Tipos de azeite

A pesquisa revela também que um maior percentual de mulheres do que homens procura informações com familiares, antes de fechar um negócio.

Azeite extra virgem: é o mais puro de todos e o campeão de vantagens para a saúde, porque
o seu grau de acidez não pode passar de 0,8%. Quanto menor a acidez, mais pureza e maior os
benefícios para o organismo. Você vai encontrar uma variedade de azeites nas prateleiras. Prefira
aqueles com acidez entre 0,4% e 0,5%. Agora, se o seu bolso permitir, experimente um extra virgem
com até 0,2% de acidez. Este tipo de azeite é ideal para saladas, molhos e massas. É um azeite de
mesa. Nunca utilize-o para fazer frituras, pois perderá suas propriedades nutricionais.
Azeite virgem: pode apresentar acidez máxima de 2%. Também não é aconselhável usá-lo para
cozimento de alimentos ou frituras.
Composto de azeite de oliva: mistura de azeite virgem com óleo vegetal. Esta informação precisa
aparecer no rótulo como “composto de azeite de oliva”. Pode ser usado em frituras.

COOPERCICA
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Segundo a pesquisa do Data Popular, 51,4% dos consumidores brasileiros, antes de realizar compras ou assinar contratos, apostam no boca a boca. Ou seja, têm o hábito de procurar outras pessoas
para obter informações sobre produtos ou serviços.
Pelo menos 1 em cada 10 brasileiros, entre 18 e 34 anos, costuma pedir opinião alheia. As redes
sociais contribuem muito para essa tendência de troca de informações.
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Reflexão

Ecoplaneta
Fabricantes serão responsáveis pelo
recolhimento das pilhas
A indústria terá de se responsabilizar pelo recolhimento, tratamento e destinação final dos resíduos
que produz. Fabricantes e importadores de pilhas assinaram acordo com o governo do Estado de São
Paulo para recolher o material descartado por consumidores e expandir pontos de coleta instalados no
comércio paulista. O acordo faz parte da política estadual de resíduos sólidos, de 2006.
Outros três setores também se comprometeram com a coleta de dejetos: o de embalagens plásticas
de óleos lubrificantes, o de embalagens de produtos de higiene pessoal, cosméticos e material de
limpeza e o de embalagens de agrotóxicos.
O objetivo da medida é estimular a parceria da indústria com o varejo, para que todos assumam
a responsabilidade na coleta de resíduos. Os acordos serão acompanhados pela Cetesb. A Abinee,
entidade que representa os fabricantes de pilhas e baterias de uso doméstico, tem programa de coleta
em 1.068 pontos do País. A meta é ampliar os postos no Estado de 400 para 500 até dezembro deste
ano.
As cinco lojas Coopercica realizam há vários anos a coleta de pilhas, baterias e materiais recicláveis.
Portanto, os associados podem continuar trazendo suas pilhas e baterias para serem descartadas nas
lojas, apesar da nova medida adotada pela indústria.
O Brasil consome 1,2 bilhão de pilhas e baterias por ano. Para o setor, o maior problema é que
parte das pilhas coletadas são pirateadas.

1° Parágrafo
Imposto de Renda

“Sem Parar”

O contribuinte tem até o dia 30 de abril para
entregar a declaração do Imposto de Renda, via
internet ou disquete – nesse caso, nas agências
do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica
Federal. O prazo começou no dia 1º. de março.
É obrigado a declarar, por exemplo, quem
recebeu rendimentos tributáveis (salários, pro
labore, participação nos lucros e resultados,
aluguéis, pensões, aposentadoria e atividade
rural) acima de R$ 23.499,15, no ano passado.
Em caso de dúvidas, consulte o site da
Receita: www.receita.fazenda.gov.br.

Os proprietários dos
veículos que possuem
o dispositivo eletrônico
“Sem Parar”, cerca de 2,5
milhões em todo o Estado
de São Paulo, terão que
trocar, a partir de 1º. de janeiro de 2.013 o seu
equipamento, usado para pagar pedágios e
estacionamentos conveniados. A troca será
feita porque será implantado um novo sistema
operacional. O prazo para a substituição vai até
7 de novembro de 2014, sem custo adicional.

Fim dos cigarros com sabor
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu o uso de aditivos em cigarros e derivados
de tabaco. Com a decisão, os fabricantes deverão parar de incluir sabores como menta, chocolate,
canela e frutas nos produtos vendidos no país. A justificativa da Anvisa é que os aditivos funcionam
como chamariz para os jovens. Os sabores atraem e fidelizam o consumo, mascaram o gosto ruim,
facilitam a tragada e ajudam a produzir dependência.
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A tijolada
Um jovem bem-sucedido dirigia em alta
velocidade sua Mercedes Benz nova. De
repente, um tijolo surgiu e espatifou-se na
porta lateral do carro. Então, ele manobrou
bruscamente, indo parar no acostamento. Lá,
ele deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo.
Com seu gesto impulsivo e inconsequente,
quase
atropelou
uma
criança. Saltou do carro e
gritou com um menino, que
se encontrava no local.
“Foi você quem fez isso?
Você não está vendo que é
um carro luxuoso e novo?
Aquele tijolo que você jogou
vai me custar muito dinheiro
para arrumar o amassado.
Afinal, por que fez isso?”,
questionou o arrogante
rapaz.
O menino, tremendo
de medo, respondeu: “Por
favor, senhor, me desculpe,
eu não sabia mais o que fazer”. E completou:
“Estava desesperado. Ninguém estava disposto
a me ajudar”. Lágrimas escorriam do seu rosto,
enquanto apontava para o seu irmão. “Ele não
conseguiu frear sua cadeira de rodas, caiu e eu

não consigo levantá-lo”, justificou.
Soluçando, o menino pediu ajuda ao jovem:
“O senhor poderia me socorrer, levantando
meu irmão e acomodando-o em sua cadeira de
rodas? Ele está machucado e é muito pesado
para mim”.
Comovido com as palavras, o jovem
motorista realizou a tarefa,
emocionado. Pegou do
bolso um lenço e limpou os
machucados do deficiente
físico. E ainda verificou se
não tinha hematomas nem
fraturas.
“Obrigado,
senhor,
espero que o Papai do
Céu possa abençoá-lo”,
agradeceu a criança. O
rapaz observou o menino
se distanciar empurrando a
cadeira de rodas do irmão.
Foi um longo caminho até o
seu carro, onde pode refletir
sobre tudo.
Ele não consertou a porta amassada, para
nunca se esquecer de não ir tão rápido pela
vida, a ponto de alguém precisar atirar um tijolo
para chamar sua atenção.

Para refletir
1 - O “Criador” sussurra em nossas almas
e fala aos nossos corações. Algumas vezes,
quando não temos tempo de ouvi-lo, o “Criador”
tem que jogar um tijolo em nós. Por isso, é
preciso que estejamos atentos com o que
acontece em nossas vidas. Nada é por acaso.
Tudo é um aprendizado e podemos tirar proveito
das situações adversas.
2 - Aprendi que um homem só tem o direito
de olhar um outro de cima para baixo, quando
for para ajudá-lo a se levantar.

COOPERCICA
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Culinária
FICHA 117

Salada Mediterrânea

Bifes À Pizzaiolo

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1/2 xícara (chá) de óleo
2 dentes de alho amassados
800g de bifes de filé mignon
sal e pimenta-do-reino moída a gosto
1 kg de tomates sem pele batidos no liquidificador
1 colher (sobremesa) de orégano
150g de queijo mussarela fatiado

Molho

Modo de preparo

•
•
•
•

Bata os bifes ligeiramente. Leve ao fogo uma frigideira
grande com o óleo e o alho amassado. Frite rapidamente os bifes dos dois lados, tempere com o sal. Retire
da frigideira e reserve. Na mesma frigideira coloque os
tomates batidos, acrescente a pimenta-do-reino e acerte
o sal. Cozinhe por cerca de 10 minutos. Leve os bifes
de volta à frigideira para absorverem o sabor do molho.
Polvilhe orégano sobre os bifes e cubra com o queijo
mussarela. Passe para uma travessa e sirva com arroz
branco e salada verde.

3 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem
1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de suco de laranja
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Lave a abobrinha, seque-a e corte em fatias finas. Coloque-as em uma frigideira antiaderente e grelhe até dourar. Retire do fogo e reserve. Lave os rabanetes, faça
uma tampa e retire parte da sua polpa. Reserve. Numa
tigela pequena coloque a ricota, a salsinha, a hortelã e o
sal. Misture até ficar homogêneo e recheie os rabanetes.
Arrume numa saladeira a rúcula, o grão-de-bico, a abobrinha grelhada, o peito de peru e os rabanetes recheados. Molho: coloque em uma tigela o azeite de oliva,
o suco de limão, o suco de laranja, o sal e a pimeta-doreino. Misture bem e sirva com a salada.

Tortilha de Batata

Pudim de Pão com Coco

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3 batatas médias
1 cebola média
1 xícara (chá) de azeite ou óleo
8 ovos
sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo
Lave as batatas e descasque-as. Corte em rodelas com
aproximadamente 2mm de espessura. Descasque a cebola, lave-a e pique em cubos pequenos. Reserve. Coloque o azeite em uma frigideira grande e leve ao fogo
para aquecer. Adicione as batatas e frite-as, mexendo
de vez em quando até ficarem levemente douradas. Retire do fogo e deixe escorrer o excesso de azeite. Coloque os ovos em uma tigela e bata por 2 minutos. Junte
as batatas e mexa delicadamente, acrescente o sal e a
pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira refogue
a cebola até ficar macia. Acrescente os ovos com as batatas. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por uns 10 minutos. Vire a tortilha com o auxílio de um prato e devolva-a
para frigideira. Deixe cozinhar até dourar dos dois lados.
Retire do fogo e sirva em seguida.

5 a 10 pães franceses amanhecidos
5 ovos
5 xícaras (chá) de açúcar
5 xícaras (chá) de leite
1 pacote de coco ralado
manteiga a gosto para untar

Modo de preparo
Aproveite os pães que sobram e faça um delicioso pudim de pão. Corte os pães em fatias não muito finas.
Unte uma assadeira com manteiga e um pouco de coco
ralado, coloque as fatias de pães uma sobre a outra até
completar a assadeira. Bata no liquidificador os ovos, o
açúcar e o leite. Bata bem e espalhe por cima das fatias
de pão. Polvilhe coco ralado por cima e leve ao forno até
dourar. Retire, espere esfriar e sirva.

Foto ilustrativa

1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido
1 abobrinha italiana grande
4 rabanetes grandes
2 colheres (sopa) de queijo ricota
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (sopa) de hortelã picada
1 maço médio de rúcula
200g de peito de peru defumado cortado em palitos

Receita enviada pelo associado:
José Guilherme Cardoso Silva
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