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FIQUE BEM

Respeito e
Responsabilidade:
Pratique no trânsito
Este é o tema da 8ª. edição da campanha Maio
Amarelo 2021, que foca no respeito e na empatia.

NOVAS REGRAS

Segundo o Observatório Nacional de Segu-

Desde o dia 12 de abril estão valendo as novas regras do

rança Viária (ONSV), as redes sociais compro-

Código de Trânsito, como o aumento no limite de pontos –

vam o triste cenário que vivemos. Afinal, qual-

de 20 para 40 -, na CNH (Carteira Nacional de Habilitação),

quer modo de interação vira ringue e não há

caso o motorista não cometa infrações gravíssimas.

limites para ofensas, intolerância e falta de pa-

Agora, quem já tem uma infração gravíssima, o limite

ciência. O comportamento no trânsito não é di-

é de 30 pontos e, com duas ou mais infrações gravíssimas,

ferente e o resultado é trágico: a cada 12 minutos

a pontuação máxima volta a ser de 20 pontos. Ao exceder a

uma pessoa morre vítima da violência, ou seja, 5

pontuação permitida, o motorista fica sujeito a ter a sua CNH

mortes a cada hora.

suspensa e perder temporariamente o direito de dirigir.

Na Conferência Mundial de Segurança Viária,
realizada em fevereiro do ano passado, na Suécia,
foram propostas ações para diminuir em 50% o
número total de mortes no trânsito em 10 anos.
Para atingir essa meta, além do respeito, a
ONSV acredita na empatia como carro-chefe da

OUTRAS MUDANÇAS
VALIDADE DA CNH: motoristas com menos de 50 anos
passam a renovar a CNH a cada 10 anos. De 50 a 70, a cada
5 anos e, acima dessa faixa etária, a cada 3 anos.
BICICLETAS: é infração grave estacionar veículos em

convivência: não faça ao outro aquilo que não

ciclovias ou ciclofaixas; não reduzir a velocidade ao ultra-

deseja para você!

passar ciclistas a partir de agora é infração gravíssima.
MOTOS: a idade mínima para andar na garupa das motos passa a ser de 10 anos. E é considerada infração média
quem não utilizar viseira ou óculos de proteção.
AUTOMÓVEIS: continua sendo obrigatório o uso da
cadeirinha. Crianças menores de 10 anos e com menos
de 1,45m de altura devem ocupar o banco traseiro e usar o
cinto de segurança.

Vacina é importante
para envelhecer bem
Estar imunizado é fundamental para chegar bem
à velhice, com saúde e qualidade de vida. Além da vacina contra a Covid-19, há outras que integram o calendário do idoso, como por exemplo, contra a gripe,
pneumonia e tétano.
Envelhecer não significa necessariamente adoecer. Se você tem mais de 60 anos, procure uma
UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima para
ter acesso às vacinas como hepatite B, dupla adulto
(difteria e tétano) e febre amarela (apenas para idosos que estejam morando ou passando por áreas com
recomendação de vacina).

VACINADOS CONTRA A COVID-19
Quem for se vacinar contra a gripe e já
tomou a vacina contra a COVID-19, deve
respeitar o intervalo de 14 dias entre as doses,
para não prejudicar os efeitos das vacinas.
Essa orientação médica vale para
qualquer vacina do calendário ou para o
Influenza, no caso dos grupos que foram
ou serão imunizados contra a Covid-19.
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Começou no dia 12 de abril passado a Campanha Nacional de Imunização contra o Influenza
(gripe). Em Jundiaí, os primeiros que receberam
as doses foram os profissionais de Saúde que atuam em hospitais - na linha de frente de atendimento -, as crianças entre 6 meses e menores de 6
anos e as gestantes.
Para se vacinar contra a gripe em Jundiaí não
é necessário agendamento. Os locais de vacinação seguem as normas de segurança, para evitar o
contágio pela Covid-19.
Segundo a enfermeira Maria do Carmo Possidente, da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) da Prefeitura de Jundiaí, a vacina contra
gripe tem ação contra dois vírus Influenza A e um
vírus Influenza B.
A partir do dia 11 de maio, serão vacinadas as
pessoas com mais de 60 anos. A vacinação contra
a gripe deve se estender até o dia 9 de julho. Mais
informações no site www.jundiai.sp.gov.br
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DEU ÁGUA NA BOCA

Como surgiu o sanduíche
de hambúrguer
É difícil não se apaixonar por um hambúrguer!
Prova disso é que o hambúrguer é um dos lanches mais
consumidos no mundo. Em função da sua importância,
até ganhou um dia para ser festejado: 28 de maio.
O hambúrguer descobriu a América na segunda

Hambúrgueres

Especiais e Gourmets Coopercica

metade do século 19, trazido pelos imigrantes alemães,
de Hamburgo. Por isso, a iguaria ficou conhecida como
‘Hamburg steak, ou seja, “bife de Hamburgo”.
Apesar dos americanos não serem os “Pais” dessa
iguaria, eles contribuíram adicionando o pão ao hambúrguer. Estava criado o sanduíche de hambúrguer,

neio de Wimbledon (1948-1949), que abriu a primeira

peros naturais desidratados.

lanchonete em estilo americano, o Bob's, no Rio de Janeiro, em 1952.

Os hambúrgueres especiais são preparados de for-

tipos de hambúrguer: basta tirar do freezer e grelhar.

Essa carne moída com ou sem tempero, no prato ou

ma caseira, com cortes diferenciados de carne e produ-

O ponto – bem passado ou mal passado - depende do

no pão, está muito presente no dia a dia dos brasileiros.

tos selecionados, para agradar os consumidores que se

gosto de cada um.
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de agulha). A parte nobre da costela é retirada
e moída junto com sua própria gordura, o que
realça o sabor típico da costela bovina.
FRALDINHA - corte próximo da costela do boi, o
que resulta num hambúrguer tenro e saboroso.

hambúrguer natural.

food”, que se espalhou pelo mundo.

dares. Trata-se de cortes selecionados, que levam tem-

Já a linha gourmet conta com três tipos de carne:

COSTELA - feito da costela sem osso (ponta

que garante um sabor acentuado do mais nobre

Uma combinação balanceada de ingredientes ga-

Por isso mesmo não levam sal.

desse hambúrguer.

alimentação - rápida e prática -, chamada de “fast
No Brasil, o sanduíche de hambúrguer chegou pelo

preocupam com uma alimentação saudável e natural.

garantindo assim a maciez e o suave sabor

PICANHA - seu único ingrediente é a picanha, o

tenista americano Robert Falkenburg, campeão do tor-

A forma de cozimento é bem simples para todos os

de carnes Angus: a ponta de peito e a paleta,

isso: os Estados Unidos inventaram um novo estilo de

bovina, suína e de frango, para agradar a todos os pala-

ma qualidade.

ANGUS - é uma combinação de dois tipos

que ganhou fama e conquistou o mundo. Mais do que

É difícil não repetir!
rante um produto final macio, saboroso, enfim, de óti-

Hambúrgueres
Especiais Coopercica

Crianças e adultos adoram hambúrguer, a qualquer

Linha Gourmet Coopercica
ANGUS GOURMET - preparado com a paleta
Angus e temperos naturais desidratados.
O resultado não podia ser outro: um produto
saboroso e macio.
FRANGO GOURMET - feito com o filé de coxa,
além de temperos naturais.

Os hambúrgueres são vendidos congelados, a par-

hora, e feitos de diferentes tipos de carnes, queijos es-

tir de duas unidades em embalagem a vácuo, com va-

peciais e molhos. Por isso, o mercado de hambúrgueres

SUÍNO GOURMET - produzido com a copa-lombo

lidade de 30 dias.

gourmet está em plena expansão.

de porco e temperos naturais desidratados.
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RETRANCA
É
ÉPOCA

É DIA

Maio

Coentro

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

Batata-doce

Acelga

Abacate

Berinjela

Agrião

Banana maçã

Beterraba

Alface

Banana nanica

Cará

Alho-poró

Caqui

Cenoura

Almeirão

Coco seco

Chuchu

Coentro

Laranja

Gengibre

Louro

Limão

Inhame

Rúcula

Maçã

Mandioca

Salsa

Mamão

Mandioquinha

Salsão

Melão

Nabo

Tangerina

Rabanete

COENTRO
Em relação às propriedades nutricionais, o coentro estimula a digestão e ajuda o organismo a eliminar substâncias tóxicas. Na culinária, é usado em
pratos portugueses, mexicanos, brasileiros, indianos
e chineses. Por causa do seu sabor forte, costuma ser
amado ou odiado.
Do coentro, aproveita-se tudo. As folhas e o talo
devem ser usados frescos, pois perdem o aroma

Viva as Mães
na Quarentena

quando secos. Já as sementes, podem ser utilizadas
secas ou em pó, inclusive na composição de especiarias orientais, como o curry.
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Nada de chá de bebê, nada de entrar e sair das

tiveram sonhos alterados e passaram por privações.

lojas para comprar enxoval, nem visitas à mater-

Marília e Milena fazem parte da primeira gera-

Refrescante, doce e picante, o coentro é usado

nidade. 2020 foi um ano desafiador para todos,

ção de Mães na pandemia e esperam agora festejar

para dar o toque final em pratos com pescados, aves,

sobretudo para quem engravidou e teve bebê nessa

muito o seu Dia!

arroz e também em massas, molhos e saladas. Seus

pandemia, como foi o caso da Cooperada Marília

talos aromatizam ensopados com legumes e feijões.

P. Ferretti e da colaboradora Milena Moraes.

Marília deu à luz ao Pedro Henrique no dia 04
de julho, enquanto Milena teve a Lorena em 04 de

Curiosidade: segundo os historiadores, o coentro

“Grávidas na quarentena”, elas encararam as

setembro, no ano passado. Confira nas próximas

era um dos componentes usados para embalsamar

incertezas de uma gestação e de um parto durante

quatro páginas as histórias incríveis dessas duas

múmias no antigo Egito.

uma crise sanitária mundial. Enfrentaram medos,

Mães, contadas em forma de diário.
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É DIA

O Diário da Marília
PRÉ-NATAL:

A minha gestação era de risco,

pois tive diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, o que
tornava o cenário ainda mais angustiante. Precisava fazer mais exames e consultas, para garantir que
tudo estava correndo bem e ao mesmo tempo isso me
expunha ainda mais ao vírus.
Quando saía das consultas com a certeza de que o
Pedro Henrique estava se desenvolvendo bem e saudável, me acalmava e me dava força para continuar
sendo forte.
Conforme a pandemia foi crescendo e o cenário que
víamos era caótico, cheguei a me desesperar com
medo de não conseguir leito no hospital quando fosse dar à luz.
Antes da pandemia, eu tinha muitos planos para o parto, mas tudo mudou para garantir a minha segurança e
do meu filho, inclusive a maternidade escolhida.
“Descobri que estava grávida em novembro de

Também mudei os planos em relação ao quartinho do

2019. Apesar de ter o desejo de engravidar, eu fiquei

Pedro Henrique, pois não queríamos pessoas entran-

bem assustada quando vi o ‘positivo’. Após o susto,

do na nossa casa. Então, compramos tudo pela inter-

veio uma alegria imensa.

net e nós mesmos montamos, pintamos e decoramos.

Eu e meu marido sempre falamos que teríamos
um filho chamado Pedro Henrique e quando descobrimos o sexo ficamos muito emocionados.

No final das contas, foi muito legal esta experiência.

REDE DE APOIO:

A rede de apoio foi muito

Curti muito os primeiros meses de gestação,

importante durante a gestação e o pós-parto. Ape-

quando ainda não tinha a pandemia. Fiz um chá reve-

sar da distância, a família e os amigos se faziam

As redes sociais tiveram um papel importante, para que

que realmente importa é a nossa saúde.

lação para a família, levei minha mãe Beatriz comigo

presentes de outras formas. No Dia das Mães, no

os amigos e familiares pudessem acompanhar a gesta-

Mesmo eu tendo uma outra complicação no pós-par-

em um ultrassom e vimos juntas o Pedro Henrique se

ano passado, recebi muitos presentes e mensagens

ção mesmo que de longe. Fizemos muitas chamadas de

to e precisado ficar uma semana internada, graças a

mexer. Consegui, inclusive, fazer um ensaio fotográ-

de carinho e força.

vídeo e isto nos ajudava a matar um pouco da saudade.

Deus ficamos todos bem e o Pedro Henrique nasceu

fico de gestante, em uma viagem de férias. Mesmo

Também recebi muito amor em uma carreata que

Eu falava todos os dias com meus pais por vídeo cha-

super saudável, no dia 04 de julho.

sem estar com barrigão, ainda foi muito especial. As

minhas amigas fizeram. Eu estava super para baixo

mada e assim eles podiam participar da gestação.

Hoje, ele está com 10 meses e muitos familiares e

fotos ficaram lindas como eu sonhava.

naquele dia, quando comecei a ouvir muitas buzinas

A fé também teve um papel fundamental nesta fase

amigos ainda não o conhecem pessoalmente. Conti-

na rua. Meu marido me levou até a sacada e vi que

difícil, pois ela me ajudava a ter esperança e acreditar

nuamos fazendo isolamento social, em home office.

elas estavam lá embaixo cheias de balões e com uma

que tudo ia ficar bem.

O que nos alegra e preenche nossos dias é o Pedro

PANDEMIA:

Logo que voltamos, começou a

pandemia e de repente vi tudo mudar! Fiquei muito

mensagem no capô dos carros. Foi muito lindo.

apreensiva, pois não sabia o que esperar.

Quando estava chegando perto dos 8 meses, ganhei

PARTO:

Como era um vírus novo, não existiam informações

um chá de bebê surpresa, estilo charreata. Foi muito

-eclâmpsia, o parto precisou ser adiantado. Com 36

sobre o efeito dele no bebê, caso eu contraísse a do-

Henrique, pois a cada dia é uma descoberta diferente
Por complicações relacionadas à pré-

e a casa fica cheia de vida!

emocionante e o único dia desde o começo da pande-

semanas de gestação fui internada e o Pedro Henri-

ANIVERSÁRIO: O aniversário de 1 ano será co-

ença. E também não se sabia ao certo se as gestantes

mia que meus amigos me viram, mesmo que de lon-

que nasceu de parto cesárea.

memorado somente entre nós. Ao mesmo tempo em

eram ou não grupo de risco.

ge, com o barrigão.

Com as restrições causadas pela pandemia, não tive-

que não dá para fazer festa, precisamos celebrar mes-

As primeiras visitas ao médico para as consultas de

Eu e meu marido trabalhamos home office desde

mos nossa família ao nosso lado no grande dia: ape-

mo que em casa porque foi 1 ano de muita superação.

rotina, depois do início da pandemia no Brasil, foram

o início da pandemia, o que nos deixou ainda mais

nas eu e meu marido. Mais uma vez, as redes sociais

tensas. O medo de sair de casa era grande, mas a im-

unidos! Ele pôde curtir de perto todos os momentos

ajudaram a nos aproximar deles.

MATERNIDADE: Ser mãe é mágico. Com cer-

portância de fazer um bom pré-Natal superava este

da gestação. A presença dele foi muito importante

Foi tudo tão diferente do que eu havia sonhado para

teza, o maior desafio da minha vida. Sou muito grata

medo. A presença do meu marido Renato em todas

naquele momento de incertezas, medo e distancia-

aquele momento. Não pude ter a minha mãe comigo,

por poder viver a maternidade, pois hoje meu filho é

as consultas e em todos os exames foi fundamental.

mento social.

nem a doula que havia contratado, mas percebi que o

o meu bem maior!”
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É DIA

O Diário da Milena

vivi nesse período de reclusão. Muitos amigos estiveram presentes nesse dia e a emoção tomou conta de
mim e do meu esposo. Foi lindo e inesquecível.

PARTO: Durante toda a gravidez, queria que fosse

Lidar com o distanciamento social foi muito di-

parto normal como foi na primeira gestação. Porém,

fícil. O ser humano foi feito para ter contato, para se

os dias foram passando e já estava na 41ª semana de

socializar com o outro e esse período foi bem difícil.

gravidez e nada de nascer. Comecei a ir a cada dois

Minha família é muito grande e gostamos muito de

dias ao consultório e fazer exames para saber se estava

nos reunir. Porém, o medo era maior e não se tinha

tudo bem. Em um ultrassom, a médica me disse que a

muita informação sobre o coronavírus nas gestantes.

bebê seria grande e eu poderia repensar a minha de-

Era desafiador a cada dia. Ainda mais que o marido e o

cisão do parto normal. Acabei optando por cesariana.

filho precisavam sair para trabalhar e não tinha jeito:

Foi angustiante estar no hospital sem a presença

surgia o medo cada vez que eles voltavam para casa de

da família, somente eu e meu esposo, nem meu filho

que o vírus poderia pegá-los a qualquer momento e eu

pôde participar desse momento incrível.

estava apreensiva. Não conseguia mais dormir, pre-

Então, no dia 04 de setembro de 2020 nasceu a

ocupada com tudo que estava acontecendo. Precisei

Lorena, com 3,8kg e 48cm. Minha maior riqueza, a

tomar calmante. Muitas informações desencontradas

princesinha da nossa família. Linda, loirinha de olhos

e o cenário nada otimista. Assim foi toda a gravidez.

azuis, como eu sonhava.

FÉ: Sabia que Deus tinha um propósito muito maior. Se

to, só que a família não podia visitar. Muitos ainda nem

ele permitiu que eu engravidasse novamente, era por-

conhecem minha pequena, somente por fotos. Para que

que minha família merecia um ser especial entre nós. A

todos possam acompanhar o seu crescimento, criamos

“Em janeiro de 2020, descobri minha segunda

alegria de uma criança que há muito tempo não se tinha.

uma página no Instagram para a Lorena, mostrando sua

gravidez. Foi um susto. Nada planejado. Tenho 40

A Fé ajudou bastante. A oração, o crer que tudo vai ficar

rotina, suas evoluções, para matar um pouco a curiosi-

anos, um filho de 22 anos e estou casada há 23 anos.

bem e que Deus é maior do que todos os problemas.

dade das pessoas em conhecer o nosso bem maior.

Chorei muito, pois não estava preparada para ser

Fomos para casa, que alegria! Tinha dado tudo cer-

PRÉ-NATAL: As visitas ao médico foram difí-

SER MÃE AOS 40: A idade pode ser diferente,

Meu esposo Juliano Lourençon ficou muito fe-

ceis, pois não podia levar acompanhante e nem meu

a maturidade também. Mas a emoção e o amor são

liz porque sempre dizia que gostaria de ter mais

esposo pôde participar do pré-Natal. O dia em que eu

os mesmos, tanto aos 18, da primeira gestação, como

um filho, para a vida dele estar completa.

fiz o ultrassom para saber o sexo do bebê foi emocio-

agora, aos 40 anos. É bom saber que um ser tão pe-

nante, mas estava sozinha sem poder compartilhar a

queno precisa incondicionalmente da mãe e que essa

alegria que eu senti naquele momento.

ligação é para sempre. Amo meus filhos, faço tudo o

mãe novamente. A vida já estava toda organizada.

O meu filho Juliano também ficou muito contente. Eu quase não conseguia lhe contar, de tanto
que chorava. Mas ele olhou nos meus olhos e dis-

que for preciso por eles. Tenho uma relação de muito

se: ‘Mãe, estamos juntos, vou te ajudar a cuidar

REDE DE APOIO: Tive muita ajuda da minha

desse bebê e vai ser a alegria dessa casa’. Então,

rede de apoio: minha mãe Cida, minha irmã Miriam

mente com o Juliano que agora cuida e ama sua irmã

pensei: vou ter que recomeçar.

e minha nora Giovanna, foram essenciais. Amigos e

com muito carinho! Assim, está sendo a nossa vida; a

amor, respeito e cumplicidade com eles, principal-

familiares, mesmo a distância, também foram im-

cada dia, uma expectativa que tudo possa melhorar e

Este ano, faço 25 anos de Co-

portantes. Tínhamos pouco contato físico e as redes

que possamos voltar ao novo normal.

opercica. Minha gravidez foi tranquila, mesmo

sociais nos uniu. Graças à internet, pude me comuni-

porque precisei trabalhar em home office prati-

car com a minha prima Vanessa, que também estava

ANIVERSÁRIO DE 1 ANO:

camente a gestação toda. Meus amigos e colegas

grávida – a diferença de gestação era de um mês. Isso

muito de festejar o primeiro ano da Lorena. Ainda

de trabalho nem me viram grávida. O medo da

foi fundamental na troca de experiências. Me deixou

mais depois de um susto que tomamos no mês de

Covid-19 fez com que eu ficasse em casa e só tive

mais tranquila, sabendo que também tinha alguém

março passado, com uma cirurgia de emergência da

contato com familiares próximos, aqueles com

passando pelas mesmas incertezas e desafios que eu.

Lorena. Ficamos sem chão, mas tudo passou e pre-

quem eu convivia diariamente.

Até hoje compartilhamos experiências.

cisamos comemorar esse ano de aflições, conquistas

PANDEMIA:

CHARREATA SURPRESA:

TRABALHO:

As incertezas cresciam na mesma

Gostaríamos

e mais que tudo festejar a Vida, que nesse momento
Os pensamen-

de pandemia é o mais importante. Se até lá não tiver

proporção da pandemia. Não sabíamos se seria passa-

tos e as palavras de conforto ajudaram muito, pois a

voltado ao normal e não pudermos reunir a família,

geira, quanto tempo poderia durar. Fazer o enxoval foi

grávida fica muito emotiva e precisa de um afago. Um

iremos comemorar em casa. Não podemos deixar

muito difícil, pois quase tudo estava fechado. As com-

dos acontecimentos que marcaram a minha gravidez

esse momento passar em branco. Onde existe Amor,

pras online foram a melhor opção naquele momento.

foi a “Charreata Surpresa”; um momento único que

existe carinho, cumplicidade e comemorações!”
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

A ESSÊNCIA

Agnaldo Timóteo

e seu vozeirão poderoso!
O cantor faleceu aos 84 anos, por complicações da
Covid-19, no dia 03 de abril passado.

O grande salto na carreira foi em 1975, quando focou definitivamente no público que gostava de músi-

Timóteo se apresentou, pela última vez, em ja-

ca considerada “brega”. Em comparação com Odair

neiro deste ano, no Cristo Redentor (RJ), onde par-

José, Waldick Soriano e Reginaldo Rossi, Timóteo

ticipou de uma homenagem à Nossa Senhora Apa-

tinha um diferencial: o vozeirão poderoso, com tons

recida. "Estou muito feliz! Eu cheguei aqui em 1960

graves que alcançavam um volume impressionante.

e só agora vi o Cristo Redentor de perto", comentou

Em shows, gostava de dis-

na ocasião.

pensar o microfone por

Tudo começou na cidade mineira de Caratinga,
onde nasceu e passou toda a sua infância. A potência
vocal já chamava a atenção dos vizinhos e também
nos programas de calouros das rádios locais.

um momento e exibir
toda a potência da voz.
Depois de se consagrar como cantor,

Por causa de Cauby Peixoto, ganhou um apelido

ingressou na carreira

que assumiu como elogio: o Cauby mineiro. Agnaldo

política, a partir de

Timóteo imitava Cauby quando o cantor não podia

1982. Foi deputado

estar presente nas emissoras de rádio.

federal e vereador no

Foi a própria Angela Maria que, ao escutá-lo nas
rádios mineiras, o aconselhou a se mudar para o Rio

Rio de Janeiro.

A pandemia vai passar, mas o

Amor de Mãe é eterno
Força de Mãe, Força que fica!
A maternidade é um afeto irresistível, irracional e
implacável de quem pode até dividir o ar que respira
com o filho.
Sentimentos como respeito, admiração, carinho e
amor incondicional se duplicam quando não se pode
estar perto. Tornam-se ainda mais importantes e
grandiosos.
Quando o beijo e o abraço apertado não podem
fazer parte do presente, Mães e filhos reinventam as
formas de estarem juntos - ainda que separados-,
navegando na tecnologia.
Estarem unidos, ainda que virtualmente, é uma
maneira de demostrar amor e carinho no Dia das
Mães. Afinal, os laços estão mais fortes! Compartilhar
cada momento de amor, de perto ou a distância, traz
ensinamentos e valores que nos ajudam a enfrentar e
a superar os obstáculos por toda a nossa vida.

e a lutar pela carreira de cantor. Angela estava certa e
Timóteo teve gratidão eterna pela amiga.

CARREIRA
No início, a ocupação principal de Timóteo foi ser
motorista da Angela Maria. Porém, nas horas vagas,
acabou convencendo quem estava a seu lado de que era
talentoso e assim conseguiu gravar seu primeiro disco,
com as músicas “Sábado no Morro” e “Cruel Solidão”.
Ficou conhecido no país ao participar de um programa da TV Rio, cantando “Obrigado, Querida”, em 1967.
O sucesso aconteceu com "Os Brutos Também

O VALOR DOS GESTOS
Quem sabe se a impossibilidade da troca de
abraços e beijos nos faça valorizar esses gestos.
Quem sabe se passar mais um Dia das Mães
separados possa significar, verdadeiramente, a
aproximação emocional.
Quem sabe se nesse distanciamento social
a alternativa seja trocar muita quantidade por
qualidade, seja nas palavras, no cuidado e no zelo
a distância. 09 de Maio: Dia das Mães.

Amam", de Roberto e Erasmo Carlos. Inclusive,
chegou a se apresentar no programa do
Silvio Santos, cantando essa
música dentro de uma jaula
com um leão. Velho e meio
banguela, mas ainda assim um leão.
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Foto: Ajinomoto

FICHA 226

Arroz à Piamontesa

Sanduíche com Hambúrguer Coopercica

Ingredientes

Ingredientes

2 colheres (sopa) de margarina sem sal

4 Hambúrgueres Gourmet Coopercica

1 colher (sopa) de cebola picada

4 pães de hambúrguer

1 vidro pequeno de cogumelos cortados

4 fatias de queijo prato

em lâminas (100g)

4 fatias de queijo cheddar

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco

1 tomate cortado em rodelas

2 xícaras (chá) de arroz cru, lavado e escorrido

4 fatias de bacon

1 sachê de Tempero SAZÓN® Amarelo

1 cebola cortada em rodelas finas

4 xícaras (chá) de água fervente

alface americana

1/2 xícara (chá) de creme de leite

maionese, mostarda e catchup a gosto

1/2 xícara (chá) de queijo tipo parmesão ralado

Modo de preparo

Modo de preparo
Retire o hambúrguer da embalagem e coloque-o na

Em uma panela grande, coloque a margarina e leve ao

chapa, em fogo médio, para grelhar. Deixe de 2 a 3

fogo alto para derreter. Junte a cebola e refogue por

minutos e depois vire-o para grelhar do outro lado,

3 minutos ou até ficar transparente. Acrescente os

aproximadamente 1 minuto; acrescente uma fatia de

cogumelos e refogue rapidamente. Adicione o vinho e

queijo prato e outra de cheddar e abafa com uma tampa

cozinhe por 3 minutos, ou até reduzir o volume. Junte

para os queijos derreterem. Frite as fatias de bacon

o arroz e o Tempero SAZÓN®, e misture até que o arroz

em uma frigideira, não precisa colocar óleo. Reserve.

esteja completamente envolvido. Acrescente a água e

Corte o pão ao meio, passe um pouco de manteiga

cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por

em cada lado e leve à chapa para dourar levemente

15 minutos, ou até que o líquido evapore totalmente.

e selar. Comece a montar: passe a maionese no pão,

Adicione o creme de leite e o queijo ralado e, com o

coloque a alface, o hambúrguer com os queijos, uma

auxílio de um garfo, incorpore-os delicadamente.

rodela de tomate, uma fatia de bacon, algumas rodelas

Retire do fogo e sirva em seguida.

de cebola e por último a mostarda e o catchup. Está

DICA: substitua o arroz branco por arroz tipo arbóreo.

pronto um delicioso lanche. Você pode prepará-los em

Receita Ajinomoto

churrasqueira elétrica, grelha ou frigideira.
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