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FIQUE BEM

Todos juntos
no combate à

Fevereiro Roxo:

Covid-19!

Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus

Quase um ano se passou! E o mundo continua sofrendo os efeitos do novo Coronavírus – agora, na se-

Uma boa opção é usar o serviço de delivery da Coopercica. É só digitar coopercicadelivery.com.br

gunda onda de transmissão. A esperança é a vacina, que

Agora, quem está saudável e precisa ir ao mercado,

começa a chegar – em pequenas quantidades –, em

pode contar com as medidas de proteção adotadas nas

todos os estados brasileiros. Em Jundiaí e região, pro-

sete lojas Coopercica, tais como:

fissionais da saúde que trabalham na linha de frente e
idosos que vivem em asilos estão sendo imunizados.

- As lojas passam por constante higienização e desinfecção.

Entretanto, a imunização em massa vai demorar
um pouco. Por isso, precisamos continuar fazendo a

Em comum, essas três
doenças são difíceis de
se controlar e afetam o
bem-estar das pessoas.

nossa parte, para nos proteger e também proteger o
outro. Como? Usando máscara, higienizando bem as
social.

Se puder, fique em casa. Idosos e pessoas que estão

como forma de prevenção.

precoce para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

bromialgia atinge especialmente as mulheres, entre 30 a 50

problemas cardiovasculares) devem evitar as saídas.

Por isso, consulte regularmente um médico!

anos. É uma doença bastante comum, que afeta 2,5% da po-

cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família.
Seu nome oficial refere-se ao médico alemão Alois Alzheimer, o primeiro a descrever a doença, em 1906.

- Para proteger os Cooperados e os Colaboradores,
os caixas ganharam placas de acrílico.

pulação mundial.
O tratamento é para aliviar os sintomas, com melhora na
qualidade de vida. Não traz deformidades ou sequelas nas
articulações e músculos.
Mais informações: www.reumatologia.org.br

LÚPUS
É uma doença autoimune crônica, na qual o sistema
imunológico reage contra as células da própria pessoa, cau-

Segundo estimativas da Associação Brasileira de Alzhei-

sando danos que podem ser na pele (80% dos casos) ou nos

mer (ABRAZ), cerca de 35,6 milhões de pessoas no mundo

órgãos internos (rim, pulmão, cérebro, coração e articula-

são portadores dessa doença; já o Brasil tem mais de 1,2 mi-

ções). Afeta mais as mulheres que os homens, e mais adul-

lhão de casos.

tos jovens que crianças e idosos.

Outras informações, no site www.abraz.org.br

- No piso das áreas sujeitas a filas foram colocadas
fitas “zebradas”, demarcando a distância de 1 metro,

no grupo de risco (como diabéticos, hipertensos e com

tação, atenção e linguagem), causada pela morte de células

- Os Cooperados também encontram dispensers de
álcool em gel em diferentes setores das lojas.

DELIVERY COOPERCICA
Conforme a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Fi-

Provoca perda de funções cognitivas (memória, orien-

- Na entrada de cada loja tem um funcionário medindo a temperatura e totens de álcool em gel.

mãos com álcool em gel e mantendo o distanciamento

O Fevereiro Roxo reforça a importância do diagnóstico

ALZHEIMER

- Todos os Colaboradores, inclusive quem trabalha
nos setores administrativos, estão usando máscaras.

HOMENAGEM

ACE JUND
UNDIAÍ
IAÍ
homenageou

ORLANDO MARCIANO
ARCIANO

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD),
o Lúpus na pele, geralmente, aparece como sensibilidade ao

O presidente do Conselho de Administração da Coopercica,

sol, nas áreas expostas, como face, colo e braços. Manchas

Orlando Marciano, foi entrevistado e homenageado no projeto

É uma doença reumatológica, caracterizada por dor

avermelhadas que podem descamar e deixar até cicatrizes

Jundiaí Tem História – Valorizando o Comércio -, da Associa-

muscular crônica. Provoca alterações do sono e cansaço,

são comuns. Em áreas com pelos, como o couro cabeludo,

ção Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí. Orlando recebeu

além de distúrbios do humor como ansiedade e depressão.

pode causar queda dos cabelos.

um troféu personalizado do presidente da ACE, Mark William

FIBROMIALGIA

Muitos pacientes queixam-se da falta de concentração.
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Outros dados podem ser acessados no site www.sbd.org.br

Ormenese Monteiro, pelo importante trabalho na Coopercica.
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AÇOUGUE

Cortes Especiais
nas Sete Lojas

AÇOUGUE EXCLUSIVE

ANGUS

Funciona nas lojas do
Jd. Cica, V. Rio Branco e
Várzea Paulista, e inclui
cortes

especiais

de

carnes.
O Açougue Exclusive

A Coopercica tem tradição pela qualidade da carne que comercializa.

garante,
uma

na

carne

qualidade

Nas sete lojas estão sendo vendidos

prática,
de

ótima

(com

alto

cortes especiais Angus, da Frigol, emba-

nível de maciez), uma

lados a vácuo, sem manipulação, pesando

padronização dos cortes

de 800g a 1,2kg. Macios, saborosos e nu-

de bandeja e o controle

tritivos. Ficam deliciosos na churrasquei-

total

ra. Experimente estes cortes:

rastreamento

- Miolo de acém

desde o nascimento até o abate, o seu confinamento, a ração empregada no

- Miolo da paleta

período de engorda e a idade média para o abate.

da

carne,
do

com
gado

Também conta com outros cortes tradicionais bovinos, como miolo de

- Alcatra baby
- Ponta de peito

alcatra, contrafilé, acém, paleta, músculo e costela; podem ser adquiridos

- Fraldinha

no balcão de atendimento do Açougue Exclusive. Afinal, essas carnes são de

- Maminha

bois selecionados, portanto, de ótima qualidade. São manipuladas, nas salas

- Contrafilé

de preparo, seguindo os criteriosos padrões de higiene, em ambiente com

- Recorte de picanha

temperatura controlada.

- Picanha inteira
- Filé de costela (entrecôte)
- Peixinho

RAÇA ANGUS

PRATICIDADE E QUALIDADE: TEM NO AUTOSSERVIÇO!
Cortes especiais (carnes fracionadas)

Fertilidade + habilidade materna + facilidade no parto + longevidade +

- Alcatra baby extralimpo

rusticidade + precocidade = Qualidade da Carne.

- Contrafilé extra limpo
- Bife light do coxão mole

A alimentação, a raça, a criação do rebanho e a idade do gado

- Bife de patinho extra limpo

influenciam diretamente na carne que você vai comer.

- Bife de miolo de paleta

O Brasil é líder mundial na exportação de carne bovina e produz carnes

- Bife de miolo do acém

saudáveis (sem hormônios), respeitando o meio ambiente e as diferentes

- Corte de carne para estrogonofe: patinho, coxão

culturas de um povo apaixonado por churrasco.

mole, alcatra e filé mignon.

Para garantir uma produção de carne de alta qualidade e maciez, foi
instituído o Programa Carne Angus Certificada.
A raça Angus surgiu na Escócia, mas é criada no país há mais de 100
anos. Para atender aos paladares mais exigentes, a Associação Brasileira de
Angus criou um projeto em 2003, que resultou no cruzamento que agrega
a rusticidade do zebuíno às características de maciez, marmorização,
suculência e sabor que diferenciam a carne Angus.
Vendida na Coopercica, a carne Angus segue rigorosos padrões de
segurança alimentar, rastreabilidade, controle de resíduos e bem-estar
animal, que garantem a sua qualidade. Técnicos do Brazilian Angus Beef
acompanham, diariamente, todas as etapas do processo de produção.
Além disso, passa por inspeção permanente do Ministério da Agricultura.
Fonte: Associação Brasileira de Angus.

Cortes para churrasco (carnes fracionadas)
As lojas Coopercica contam com o autosserviço,

- Bisteca bovina

que oferece diariamente bandejas fracionadas de

- Costela fatiada

carnes bovinas, suínas e de frango, com cortes

- Fraldinha

padronizados, já no ponto de preparo para o consumo.

- Maminha grill

Praticidade e qualidade garantidas.
Em relação às carnes bovinas, é possível,

- Cupim

temperadas ou com bifes à rolê (recheados com

- Contrafilé

bacon, calabresa, cenoura, vagem e cheiro verde),

- Fraldinha

preparadas com exclusividade pelos açougueiros da

- Maminha

Coopercica.

- Picanha

No autosserviço das sete lojas, você também
encontra:
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Cortes a vácuo (peça inteira)

inclusive, levar para casa bandejas com almôndegas

* Se congelar no freezer, sua validade é de até 60 dias.

AÇOUGUE

O IMPORTANTE É A QUALIDADE DO BOI!
Todos os cortes podem ter sabor e qualidade, desde que a pecuária também tenha essas

A Paixão do
Brasileiro pelo

características. E, na última década, os pecuaristas trabalharam com muita qualidade para

C H U R R ASCO
O ancestral hábito de preparar a comi-

acender.

da na brasa transformou-se em verdadeira

- Depois que o carvão pegou fogo e

paixão dos brasileiros, que, continuam a

levantou a labareda inicial, demora cerca

praticá-lo mesmo na pandemia.

de 50 minutos para a brasa ficar no ponto

Porém, com o distanciamento social,

de colocar as carnes.

hoje o churrasco é compartilhado com

- Algumas churrasqueiras consomem

quem se divide o mesmo teto. Confira as

mais carvão do que outras. Por isso, é re-

dicas abaixo.

comendável ter sacos de carvão de reserva.
- Qualquer carne (para grelhar ou

COMO ACENDER

assar) utiliza carvão em brasa, não em

- O carvão precisa estar bem seco.

labareda.

- A forma mais segura de acendimento

de 15cm da brasa. É recomendado colocar

adianta jogar álcool líquido em cima do

os pedaços menores.

e não funciona.
- Uma das alternativas é colocar álcool
em gel no pão sem miolo e com fósforo

10 | Revista Coopercica

comentou Ricardo Monteiro, consultor de Açougue da Coopercica.
Os tipos de carne bovina e seus cortes podem ser classificados de acordo com a suculência,
sabor e maciez. Atualmente muitos profissionais da área, inclusive chefs, defendem a
mudança no conceito de carne de segunda.
O aproveitamento de 100% do animal acaba com o desperdício, contribuindo para a
sustentabilidade do planeta.
Segundo especialistas, o cenário mudou. Agora, os cortes dianteiros, que antes eram usados
para preparar carne de panela, por exemplo, hoje fazem parte do cardápio do churrasco. Por
serem mais rígidas, essas carnes são ótimas para assar por mais
tempo e em baixas temperaturas.
Os principais cortes do dianteiro do boi são: acém, pescoço,
paleta, costela dianteira e peito. Muitos deles já integram
o cardápio de grandes churrasqueiros e caiu no gosto dos
consumidores, como o assado de tira, que nada mais é do que a
costela do dianteiro (só que com outro nome).
“Lembre-se: não importa se a carne for de segunda. O
importante é a qualidade do boi”, concluiu Ricardo.

- Para grelhar, coloque as carnes cerca

da churrasqueira é com álcool em gel. Não
carvão porque tem muita água na mistura,

as carnes ficarem mais macias. “Não temos carnes de segunda com bois de qualidade”,

- Para assar, deve manter de 40cm
a 60cm de distância da brasa. É melhor
optar por peças maiores e inteiras, como
picanha, costela de boi e fraldinha.
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DEU ÁGUA NA BOCA

Qual é a sua

Carne Bovina
Favorita?

BISTECA/CHULETA

carne louca, cozida em temperos, desfiada ou
fatiada bem fina para ser servida fria e com pão.

É um corte extraído do contrafilé.

É muito usada para fazer rosbife. Também fica

Preparação: graças ao osso e à capa de gor-

ótima assada em sal grosso. Há quem recheie a

dura que envolve cada fatia, a carne se mantém

carne com linguiça, toucinho ou bacon antes de

macia e suculenta ao cozimento. Pode ser pre-

levá-la ao forno para agregar sabor e umidade

parada em frigideira, na chapa, churrasqueira

ao corte. A carne crua é usada no carpaccio.

ou grelha.

Curiosidade: os italianos costumam cozi-

Curiosidade: “cotoletta alla milanese” é um

nhar a peça, por um tempo longo, no vinho e

prato típico italiano. A carne da bisteca (pre-

em temperos, e depois desfiá-la para servir de

sa ao osso) é batida até ficar bem fina; depois

recheio em massas frescas como capeletti e ra-

é empanada no ovo e na farinha de rosca. Por

violi.

último, é frita.

COSTELA
Ossos e gordura fazem da costela um dos
cortes mais saborosos.
Preparação: deliciosa no churrasco, assada,
cozida ou ensopada. Em geral, exige tempo de
cozimento longo, para que as suas fibras fiquem macias e tenras.
Curiosidade: os argentinos cortam a costela
de forma diferente, na transversal do osso, e a
chamam de assado de tira.

FILÉ MIGNON
Considerado o corte mais macio do boi e
uma das carnes mais magras.
Preparação: pode ser servido em medalhões
(bifes altos), extraídos do coração da peça, escalopes (bifes pequenos) ou ainda em tiras ou
cubos (ideal para estrogonofes ou ensopados).
Curiosidade: conhecido também como lomo
(na Espanha) e filet (na França).

FRALDINHA

Está localizada no fim da alcatra, próxima à
ponta da agulha, no traseiro do boi.
Preparação: é muito consumida em churrascos e preparada em peça inteira. Depois de
assada, é fatiada no sentido contrário ao das
fibras para acentuar sua maciez e sabor. A ma-

Fica na ponta carnuda da costela. Tem uma

minha também pode ser feita cozida ou assa-

camada de gordura externa, porém é magra na

da. Inclusive, substitui o filé mignon em pratos

parte interna.

que exigem um bom e alto medalhão bovino.

Preparação: muito gostosa no modo chur-

Curiosidade: nos Estados Unidos, foi con-

rasco. O segredo é assá-la inteira no espeto,

sumida moída ou cortada em bifes até 1950,

para evitar o ressecamento. Na hora de servir,

quando descobriram que assada inteira ficava

pode cortá-la na transversal no sentido da fi-

mais gostosa.

bra. Na panela, fica boa ensopada.
Curiosidade: conhecida na França como bavette, este corte foi promovido a carne nobre
de churrasco, uma exclusividade dos brasileiros, a ponto dos franceses nem terem o hábito
de churrasquear tal peça.

LAGARTO
Carne magra do traseiro do boi, que exige
um preparo mais longo de cozimento para ficar
tenra e macia.
Preparação: o lagarto reina na receita da
12 | Revista Coopercica

MAMINHA

PICANHA
Deve ter uma altura boa (cerca de 7cm) e
boa cobertura de gordura.
Preparação: por ser extremamente saborosa, o seu preparo pode ser simples. No churrasco, fica excelente assada inteira ou em postas
no espeto ou na grelha. Também vai bem como
bife alto na frigideira ou assada.
Curiosidade: na Argentina, é chamada de
tapa de cuadril. Nos Estados Unidos, a picanha
não é tão valorizada como aqui.
Revista Coopercica | 13

É ÉPOCA

A ESSÊNCIA

Fevereiro

Repolho

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

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

• Abóbora

• Alface

• Abacate

japonesa

• Chicória

• Ameixa

• Abóbora

• Repolho

importada

moranga

• Banana maçã

• Abóbora seca

• Caju

• Abobrinha

• Fruta-do-

brasileira

conde

• Abobrinha

• Goiaba

italiana

• Laranja pera

• Batata

• Limão Taiti

• Berinjela

• Mamão

• Beterraba

Formosa

• Cará

• Manga Palmer

• Cebola

• Melancia

e tentativa de se chegar a uma “identidade planetá-

• Pepino

• Nectarina

ria”, capaz de reunir todos em uma mesma família.

• Pimenta

• Pinha

cambuci

• Pitaia

• Pimenta

• Uva itália

E r a d e Aq u á r i o :
harmonia e solidariedade!

Cena do filme "Hair"

Isso porque Aquário é o signo que representa o interesse pelas questões do “coletivo” e que motiva a

Segundo os astrólogos, a Terra entrou na era de

ação e participação no “mundo lá fora”, o que sig-

vermelha

Aquário! Este raro alinhamento dos planetas em

nifica responsabilidade e cooperação para si e para

• Quiabo

Aquário, iniciado em 21 de dezembro passado, pode

os outros.

• Tomate

trazer harmonia e solidariedade para a humanidade.

“Após um ano fechado, com Júpiter e Saturno

A letra de “Aquarius”, presente na trilha sonora

presos no signo de Capricórnio, um novo tempo co-

REPOLHO
O repolho é um vegetal do gênero Brassica, o

do filme “Hair” (1979), explica o fenômeno:

meçou se apoiando no valor da ciência, do conheci-

“Quando a Lua está na sétima casa

mento e, sobretudo, na percepção de que é preciso

E Júpiter se alinha com Marte

rapidamente viver de outra maneira, com outros

Então a paz guiará os planetas

valores, hábitos e metas”, comentou Andreia.

mesmo do brócolis, da couve-flor e da couve. Ele é

E o amor guiará as estrelas

encontrado geralmente roxo, branco e verde. Suas

Este é o amanhecer da era de Aquário

qual é preciso abrir a consciência e perceber a vida

folhas podem ser enrugadas ou lisas.

Harmonia e compreensão

sob um ângulo que não seja o da individualidade. “É

Simpatia e confiança” - James Rado e Gerome

hora de morder a vida e tentar fazer o melhor. É o

Contém poderosos antioxidantes, como a vitamina
C. É rico em fibras, que ajudam na saciedade, na

Ragni

Para ela, o mundo vive uma fase de transição, na

momento de torcer pelas vacinas, pela saúde e pela

redução do colesterol e no bom funcionamento do

Para a astróloga Andreia Modesto, o século XXI

intestino. Também é indicado para quem faz dietas

promete ser um período de expansão da tecnologia

transformação desse planeta num lugar bem melhor para se viver”.

porque é um alimento pouco calórico (100g = 25cal).
Outros nutrientes do repolho: o potássio, que ajuda
a reduzir a pressão arterial, além do cálcio, fósforo,
magnésio e a vitamina K, responsáveis pela saúde dos
ossos. Por tudo isso, o repolho deve ser consumido
com frequência.
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PARA REFLETIR
A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a
metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para cura.
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PESQUISA

Comidas Preferidas na Pandemia
O Instituto Qualibest fez uma pesquisa online para saber os hábitos
alimentares dos brasileiros durante a “quarentena”. Confira o ranking.
1. Pizza - é a campeã do delivery e um dos

6. Grelhados/churrascos - tem um apelo

alimentos mais consumidos no mundo porque se

familiar. Por conta da “quarentena”, as tradicionais

adapta bem a diferentes paladares, além da sua

reuniões de domingo já não acontecem do mesmo

praticidade.

jeito. Talvez seja este o motivo de serem um dos

2. Hambúrguer - mesmo com o
isolamento, não diminuiu a preferência dos jovens
brasileiros por hambúrguer (61%).

3. Comida brasileira - em um período
de incertezas, a busca por alimentos que já são
familiares traz a sensação de conforto, como o
típico quarteto: arroz, feijão, bife e batata frita.

4. Sanduíches - versáteis, acessíveis,

pratos preferidos dos brasileiros.

7. Doces e bolos - adoçam a vida de muita
gente, sobretudo em períodos de estresse. Conforme
a pesquisa, a escolha por esse tipo de comida
predomina entre mulheres (38%) e jovens (42%).

8. Salgados - mais um item que caiu no
gosto dos jovens (44%).

9. Açaí – Por estar relacionado à saúde e ao

gostosos e práticos. Eles também são campeões de

bem-estar, também vem sendo muito consumido

preferência durante o período de isolamento.

durante a pandemia. Com exceção da região Sul, ele

5. Massas - consideradas “confort food”
(comida afetiva que conforta), são sempre bemvindas.

é o “queridinho” nas demais regiões brasileiras.

10. Sorvetes – assim como o açaí, os
“gelatos” conquistaram a preferência das mulheres
(26%) e dos jovens (32%).
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RECEITAS
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Medalhão ao Molho Madeira

cozinhe por mais 1 minuto, ou até aquecê-lo. Retire
do fogo, regue os medalhões e sirva em seguida. Dica:

Ingredientes

se preferir, substitua o vinho tinto seco pelo vinho

4 medalhões de filé mignon bovino (400g)

Madeira.

1 sachê de Tempero SAZÓN® Vermelho

Receita Ajinomoto

2 pitadas de sal
1 colher (sopa) de óleo

Salada Cremosa de Repolho

1 e meia colher (sopa) de manteiga sem sal
meia colher (sopa) de farinha de trigo

Ingredientes

4 colheres (sopa) de vinho tinto seco

1/2 repolho pequeno

5 colheres (sopa) de água fervente

1 cenoura média

1 vidro pequeno de cogumelo em conserva, escorrido,

1 tomate médio

cortado em lâminas

1 manga
suco de meio limão

Modo de preparo

4 colheres (sopa) de maionese

Em uma tigela pequena, coloque os medalhões de

cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino a gosto

filé mignon e polvilhe com meio sachê do Tempero
SAZÓN® e 1 pitada do sal. Em uma frigideira grande,

Modo de preparo

coloque o óleo e meia colher (sopa) da manteiga, e leve

Rale o repolho e a cenoura no ralador fino. Reserve.

ao fogo alto para aquecer. Junte os medalhões e frite

Pique o tomate sem as sementes, corte a manga em

por 5 minutos de cada lado, ou até dourarem. Retire

quadrados pequenos e o cheiro-verde bem picadinhos.

os medalhões e reserve-os aquecidos. Na mesma

Em uma tigela coloque o repolho e a cenoura ralados,

frigideira, coloque a manteiga restante e leve ao fogo

o cheiro-verde, o tomate, a manga, picados. Coloque o

alto para derreter. Abaixe o fogo, junte a farinha e

sal e a pimenta a gosto. Misture todos os ingredientes.

cozinhe, sem parar de mexer, por 1 minuto, ou até

Acrescente o suco de limão e por último a maionese.

dourar levemente. Adicione o vinho, a água, o Tempero

Misture novamente, acerte o sal e sirva gelada. Fica

SAZÓN® e o sal restantes, cozinhe por 1 minuto, ou até

uma delícia e acompanha qualquer carne assada ou

encorpar, misturando sempre. Junte o cogumelo e

grelhada.

