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FIQUE BEM

Julho Amarelo: prevenção
aos tipos de hepatites virais

C

M

Y

Hepatite é toda inflamação que atinge o fígado, cau-

ser passada de mãe para o filho durante a gestação, caso

CM

sada, na maioria das vezes, por uma infecção viral – em-

a mãe esteja contaminada. Existe uma vacina disponível

MY

bora também pode ser provocada pelo uso abusivo de

no SUS (Sistema Único de Saúde), que pode prevenir esta

álcool, medicamentos e drogas.

doença, e é aplicada em três doses.

Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia

Embora não haja vacina para a hepatite C, medica-

(SBH), as mais comuns no Brasil são as causadas pelos

mentos usados desde 2015 tornaram o tratamento mais

vírus A, B e C.

eficaz, com chances de cura entre 95% a 98%.

Um dos principais agravantes das hepatites virais
é que os seus sintomas costumam ser bem silenciosos,

Mais informações, no site da SBH: www.sbhepatologia.org.br

muitas vezes passando despercebidos até surgir uma
complicação da doença.
O pior é que pode evoluir para uma cirrose hepática e,
depois, câncer de fígado. Por isso, é muito importante a
realização de exames preventivos.
A hepatite A é transmitida por meio do contato com
pessoas portadoras da doença e pela água ou alimentos
contaminados por esse vírus. Essa transmissão é conhecida como fecal-oral, pois a água e os alimentos são infectados por conta da falta de tratamento de esgoto. Em
geral, o médico prescreve medicamentos para controlar
os sintomas.
Já a hepatite B é causada pelo vírus HBV, transmitido
por fluídos corporais, como sangue e secreções. Por isso,
não se deve compartilhar material perfurante de uso
pessoal (como alicate e lâmina de barbear), nem ter relações sexuais sem o uso de preservativos. Também pode

04 | Revista Coopercica

Banco de Leite
precisa da sua doação
Com queda nas doações de leite materno por
causa da pandemia, o Banco de Leite de Jundiaí
precisa de doações. Mais informações, pelo 0800178155 (ligação gratuita).
O Banco de Leite atende bebês internados nas
UTIs dos hospitais de Jundiaí, sobretudo os prematuros, que dependem do alimento para manutenção
da qualidade de vida, com redução de riscos à saúde.
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É DIA

AS NOVIDADES NA
PADARIA CENTRAL
David Michael do P. Spatafori é o Gestor e
comanda uma equipe de 23 colaboradores, que
se revezam em três turnos - manhã, tarde e noite -, na Padaria Central (loja do Jd. Cica). Lá são
produzidos, entre pães e doces, de 30 a 40 itens
por dia, distribuídos nas sete lojas Coopercica.
David comentou as novidades do setor: rosquinha de goiabada (leva goiabada cascão na
massa), fatia húngara (com recheio de creme de

Parabéns,

Panificadores!

Suas mãos carregam o dom de moldar o sabor, o aroma e a textura de
delícias milenares. A felicidade do meu café da manhã está em suas mãos!

confeiteiro e coco em flocos e cobertura de leite
condensado com coco flocado) e a bisnaguinha
(feita artesanalmente).
Para o Gestor da Padaria Central, os destaques da Confeitaria são a bomba de chocolate,
a tortinha tropicana (que leva creme de confeiteiro, maçã, uva e manga) e o sonho de creme,
que, por sinal, divide a liderança de vendas com
o delicioso pudim de leite Moça (preparado com
o tradicionalíssimo leite condensado Nestlé).
Na Padaria Central são feitos os bolos secos
de aipim, milho, laranja, fubá, fubá com goiabada, formigueiro; chocolate e cenoura (com
cobertura de ganache) e cenoura (com cobertura de avelã). E também os bolos confeitados

Também conhecido como Dia do Padeiro, 8 de julho
é a data para homenagear esses incríveis profissionais.
A panificação é uma atividade bastante antiga. Al-

frentava uma profunda crise e a população não tinha o

de morango, maracujá, frutas vermelhas, limão,

que comer. Para ajudar, a rainha de Portugal, Isabel de

brigadeiro, prestígio, floresta branca e floresta

Aragão, distribuia anonimamente pães para os pobres.

negra. A distribuição é feita em todas as lojas.

guns historiadores acreditam que os primeiros pães

Certo dia, quando a rainha se preparava para dis-

Muito requisitados, os panetones Cooperci-

foram feitos há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia,

tribuir os pães, o rei D. Dinis I exigiu que ela mostrasse

ca (nos sabores frutas cristalizadas e chocolate)

na atual região do Iraque.

o que escondia no seu avental. A rainha disse que leva-

são produzidos pela Padaria Central o ano todo.

va rosas, mas o rei não acreditou e pediu para que Isa-

Já a produção dos itens salgados acontece na

bel revelasse o conteúdo misterioso. Ao abrir o aven-

Padaria de cada loja, como o pão francês (cam-

nagem à Santa Isabel de Portugal, conhecida popular-

tal, várias rosas caíram no chão. Quem esperava pelos

peão de vendas), o mini pão de frios (super pro-

mente como a "padroeira dos padeiros".

pães, começou a gritar: "Milagre! Milagre!".

curado) e o pão de pizza.

Lenda O Dia do Panificador foi criado em homeSegundo a lenda, durante o século XIV, Portugal en-
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Homenagem da Coopercica a toda equipe da Padaria.
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AÇOUGUE

Cortes
manipulados
Bisteca
Copa lombo
Costelinha
Joelho

DICAS
Em comum, os cortes são macios, suculentos e fáceis de cozinhar.

Lombo: é a parte mais magra e macia. Você pode assar a peça inteira no
forno como também cortar em bifes para grelhar ou fritar. Para acompanhar,
batatas assadas, vinagrete ou creme de milho.

Bisteca: é um dos cortes mais consumidos pelos brasileiros. Muito versátil,
pode ser preparada frita, assada, refogada, grelhada e até na churrasqueira,
com ou sem o osso (que fica ao redor da carne). Experimente fazer a versão à
milanesa. Fica uma delícia! Para acompanhar, um purê de batata ou legumes

Gostosa do jeito
que você preparar!

assados com alecrim.

Toucinho

Cortes
temperados
Almôndega suína
Costelinha
Kafta suína

a costela suína se transforma em um delicioso ragu (para acompanhar uma

Panceta

polenta mole) ou no principal ingrediente da sopa de mandioca.

Pernil com osso

Copa lombo: é um dos cortes mais nobres por causa da sua marmorização

Joelho

(gordura entre as fibras do corte), o que garante uma carne extremamente
macia, suculenta e saborosa. Pode ser acompanhada de batatas rústicas e
salada de folhas.

Mignon: corte macio e versátil. Pode ser feito em medalhões,
bifes ou escalopes. É uma carne perfeita para grandes
ocasiões. Se optar pela peça inteira, o ideal é prepará-

preparada. Apresenta nutrientes, como proteína, vita-

frias das lojas. O produto final tem a qualidade que você

la no forno. Já os bifes e os escalopes, ficam saborosos

minas e minerais, e é bem acessível ao consumo.

já conhece!

grelhados ou fritos. Os medalhões podem ser preparados
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Pernil com osso

Lombo

refrigerados e os cortes são armazenados nas câmaras

pulados e temperados, comercializados nas lojas.

Panceta

Hambúrguer gourmet suíno

porco é saborosa, independente da forma como vai ser

na para as sete lojas Coopercica, seguindo rigorosos

Paleta

O acompanhamento pode ser o famoso molho barbecue. Quando desfiada,

padrões sanitários. O transporte é feito em caminhões

Confira, a seguir, as dicas e os cortes suínos, mani-

Mignon suíno

Costelinha: no forno, na churrasqueira ou na panela de pressão, fica gostosa.

Assada, grelhada, ao molho ou cozida. A carne de

Frigodellis, Frigol e Cataby fornecem a carne suí-

Lombo

na frigideira ou no forno (envolvidos em fatias de bacon),
para um toque ainda mais gourmet!
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DEU ÁGUA NA BOCA

Bão demais!
Confira alguns pratos típicos
da culinária mineira.

Frango com quiabo: considerado um
dos clássicos, é preparado a partir de um ensopado de frango caipira.

A HISTÓRIA DO PÃO DE QUEIJO
O pão de queijo saiu das cozinhas mineiras e, graças à sua versati-

Tutu: o feijão, um dos ingredientes mais

lidade, ganhou o mundo.

importantes para os mineiros, transforma-

Surgiu pela abundância de dois ingredientes: polvilho e queijo.

-se no saboroso tutu quando é cozido, tem-

Não existia farinha de trigo em Minas, mas tinha muito polvilho e

perado, batido e misturado com farinha de

também excedente de queijo, produzido nas fazendas. Foi um en-

milho ou de mandioca. E pode ganhar tor-

contro perfeito, segundo a pesquisadora gastronômica do Senac,

resmo, bacon ou ovos cozidos.

Vani Pedrosa.
A receita foi colocada em prática em 1750, nas fazendas mi-

Feijão tropeiro: bem tradicional. Sur-

neiras. Inicialmente, a iguaria era servida para as visitas. O pão de

giu com os tropeiros, que misturavam fari-

queijo saia do forno quentinho e ia direto para a mesa, acompa-

nha, carne e ovos ao feijão. O resultado é uma

nhado do cafezinho.

iguaria com sabor único, que está presente
em muitos restaurantes, não só mineiros.

Para o pão de queijo ficar macio por dentro e crocante por fora,
depende da qualidade do queijo. “Se for de Minas, melhor”, disse
a pesquisadora.

Leitão à pururuca: o porco precisa

Ainda hoje, a tradição continua e o pão de queijo é servido com

ser assado com a pele, para ficar crocante e

café, só que ganhou diversas combinações e recheios, como lin-

cheio de bolhas.

guiça, pernil, carne seca e até doce de leite.

Vaca atolada: preparado com carne
bovina cozida com mandioca.

Herança

DOCES

dos escravos, que aproveitavam as par-

Abóbora: muito consumido em Minas. Até quem não gosta

tes bovinas descartadas para cozinhá-las

de abóbora se rende a esta sobremesa. Em compota, cubinho cris-

com mandioca.

talizado ou como docinho de festa, é uma gostosura.

Bambá de couve: caldo de fubá, tí-

Doce de leite: não é à toa que ganhou prestígio até fora do

pico de Ouro Preto. O legítimo, leva folha

Brasil, pois combina com tudo! Em terras mineiras, é comum

de couve rasgada e não picada. É comum

consumi-lo puro ou com queijo.

acrescentar linguiça.

Ora-pro-nóbis: o nome desta hortaliça vem do latim e quer dizer “orai por nós”.

Queijo com goiabada (ou Romeu e Julieta): os mineiros
dizem que goiabada sem queijo é igual a amor sem beijo. A combinação é perfeita, ou melhor, deliciosa.

O frango com ora-pro-nóbis é muito conhecido em Sabará.
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É ÉPOCA

COMPARTILHE ESSA IDEIA

Família do Cooperado Nathalino
troca 70 mil moedas e faz doação

julho

LaranjaLima

Confira os legumes, as verduras e as frutas da estação

A Coopercica vem realizando uma campanha para

que estão em abundância de oferta e preços mais

incentivar a troca de moedas. A cada R$ 100 em moe-

acessíveis. Mudanças climáticas (seca ou chuva em

das, o consumidor recebe um panetone de brinde.

excesso) podem alterar esse cenário.

O sr. Nathalino Ruy gostava de colecionar moedas e
ajudar o próximo. E comentava com os cinco netos que
a sua coleção - que começou quando recebeu o primeiro

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

Abóbora

Acelga

Abacate

Batata-doce

Agrião

Abacaxi

Cará

Alface

Banana nanica

Cenoura

Alho-poró

Banana prata

Gengibre

Almeirão

Caju

Inhame

Brócolis

Coco seco

Mandioca

Couve

Laranja-lima

Mandioquinha

Escarola

Limão

Milho-verde

Espinafre

Maçã

Nabo

Louro

Mamão

Pepino

Melão

Pinhão

Mexerica

Rabanete

Morango
Tangerina

salário, aos 14 anos - ficaria com eles depois que partisse.
E que as moedas deveriam ser usadas para fazer o bem.
Infelizmente, o Cooperado faleceu no dia 18 de março, aos 83 anos, vítima da Covid-19. Como forma de homenagear o avô, Jéssica, Beatriz, Mateus, Letícia e Felipe
decidiram trocar as moedas na loja do Jardim Cica por
vínculo afetivo. Morador antigo da rua Cica com a Suíça,
viu da sua casa a construção da torre da Cica e também
acompanhou a edificação da primeira loja da Coopercica.
A Tesouraria da Coopercica se organizou para a contagem de aproximadamente 70 mil moedas, que totalizaram pouco mais de R$ 20.000,00. Este valor daria direito a 200 panetones. Foi então que a solidariedade se
fez presente no coração dos netos. Seguindo os ensinamentos do avô, surgiu a ideia de reverter o valor para o
Grendacc e a Casa Transitória. Essas entidades puderam
dividir R$ 1.600,00 em vale-compras e adquirir produtos, de acordo com a necessidade de cada uma.
O sr. Nathalino foi casado com a sra. Júlia e teve três
filhos: Liliam, Sílvio e Leandro. Era muito conhecido no
bairro e as pessoas o procuravam para trocar as moedas.
“Trocava também com as pessoas carentes, dando sem-

LARANJA-LIMA

pre a mais, para ajudá-las”, disse Liliam.
Os netos também receberam a sua coleção de moedas antigas - nacionais e estrangeiras. Muito mais do que

A laranja-lima é uma das variedades mais comercializadas. Seu sabor (mais suave e doce) favorece o consumo.

moedas, o sr. Nathalino deixou um legado: fazer o bem.
“Pessoa generosa, de origem humilde, superou as
dificuldades e chegou a ser técnico na Bosh e depois se

É recomendada para bebês e gestantes pela gran-

tornou empresário. Nunca esqueceu o seu passado de

de quantidade de vitamina C, considerada um po-

muita luta e ensinou para os filhos e netos que a maior

deroso antioxidante. Tem ação antiinflamatória,

herança que se deixa é ser humilde, falar a verdade, ser

fortalece o sistema imunológico e as fibras ajudam o

honesto, ter empatia com o outro e ajudar sempre”,

intestino a funcionar melhor.

revelou Liliam.

Possui também vitamina A, cobre, cálcio, potássio e vitaminas do complexo B.

A viúva, dona Júlia, comentou que achou muito bonito o desejo do marido em doar a coleção para os netos. E
concluiu: “Estou sentido muita falta dele. Era um ótimo
marido, um ótimo pai e avô. Era tudo na minha vida. Eu o
amava”. Dia 21 de julho fariam 60 anos de casados.
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DESCOBRINDO A HISTÓRIA

Chico Xavier (1910 – 2002)

Tancredo Neves (1910 – 1985)

Francisco Cândido Xavier nasceu

A sua trajetória sempre foi

em Pedro Leopoldo. O mais im-

marcada pela conciliação. Tan-

portante expoente do Espiritis-

credo foi o primeiro presiden-

mo do Brasil, cedeu os direitos

te civil após a democratização

autorais dos livros que psico-

nos anos 1980, cargo que não

grafou para instituições de caridade. Chico

chegou a ocupar por causa de sua mor-

Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz

te, que comoveu o Brasil. Natural de São

em 1981 e 1982.

João Del Rei, é considerado um dos mais
importantes políticos brasileiros do sé-

Francisca da Silva de Oliveira

culo 20.

(1732-1796)

Mineiros ilustres!
Seja na política, na cultura, no esporte ou na ciência, Minas Gerais sempre
foi o celeiro de personagens incríveis da história do Brasil e do mundo.

Chica da Silva é a famosa escra-

Tiradentes (1746-1792)

va alforriada que viveu no anti-

Joaquim José da Silva Xavier,

go Arraial do Tijuco, atual Dia-

o nosso Tiradentes, nasceu na

mantina. Sua relação com João

Fazenda do Pombal, na região

Fernandes de Oliveira mudou sua trajetó-

de São João Del Rey. Foi dentis-

ria, conquistando a liberdade. O casal vi-

ta, militar e um dos ativistas da

veu um relacionamento de 15 anos e teve

Inconfidência Mineira. Acabou sendo exe-

13 filhos. Considerada uma mulher à fren-

cutado, defendendo a liberdade e a inde-

te do seu tempo, foi alfabetizada.

pendência de um Brasil ainda Colônia das
rédeas de Portugal. Desde a Proclamação

Ivo Pitanguy (1926 – 2016)

da República no Brasil (1889), é considera-

Mineiro de Belo Horizonte, o

do herói nacional.

médico Ivo Hélcio Jardim de
Campos Pitanguy foi conside-

Pelé (1940 – até hoje com 80 anos)

rado o melhor cirurgião plástico

Três Corações, a pequena e pa-

do mundo.

cata cidade do Sul de Minas,
nunca imaginou que um dia

João Guimarães Rosa

seria berço do maior jogador

Alberto Santos Dumont

Ary Barroso (1903 – 1964)

(1908 – 1967)

(1873 – 1932)

Um dos maiores compositores

Escritor, diplomata e médico. O

considerado o Jogador do Século pela Fe-

Nasceu em Palmira, hoje cidade

brasileiros. Sua “Aquarela do

mineiro de Cordisburgo soube

deração Internacional de História e Esta-

Santos Dumont (em sua home-

Brasil” é considerada um “hino

como poucos exibir o linguajar

tísticas do Futebol (IFFHS). Nasceu Edson

nagem), na Zona da Mata minei-

do Brasil” e ficou conhecida in-

popular em seus contos e ro-

Arantes do Nascimento, mas ficou conhe-

ra. Inventou, projetou, construiu

ternacionalmente. Esse mineiro

mances. Quase todos os seus livros têm o

cido por Pelé, um dos mineiros mais fa-

e voou nos primeiros balões dirigíveis. A sua

de Ubá se apaixonou pelo Rio de Janeiro.

sertão como ambiente. O romance “Grande

mosos do mundo.

grande invenção foi o avião 14 Bis.

Apesar de cursar Direito, o que mais gos-

Sertão: Veredas” é um dos mais importan-

tava era ser artista.

tes da literatura brasileira.

de futebol de todos os tempos,

Sebastião Salgado (1944 – até
hoje com 74 anos)

Aleijadinho (1730 – 1814)
Nascido em Ouro Preto, Antô-

Carlos Drummond de Andrade

Juscelino Kubitschek (1902 –

Foi na Vila de Conceição do Ca-

nio Francisco Lisboa foi escultor,

(1902 – 1987)

1976)

pim, distrito de Aimorés, onde

entalhador e arquiteto do Bra-

Considerado o mais influente poeta

O diamantinense Juscelino Ku-

nasceu Sebastião Salgado, um

sil Colonial - mestre do Barroco e

brasileiro do século 20, Drummond

bitschek era médico, mas nasceu

dos maiores fotógrafos do mun-

do Rococó. Duas obras-primas de

nasceu em Itabira. Em Belo Hori-

mesmo para a política. Foi pre-

do e ganhador de diversos prêmios inter-

Aleijadinho: as esculturas na Igre-

zonte, cursou Farmácia, quando

feito de Belo Horizonte e gover-

nacionais. Com sua mulher, Lélia Wanick

ja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto,

despertou o gosto pela literatura.

nador de Minas Gerais antes de se tornar

Salgado, apoia um projeto de refloresta-

e os famosos profetas do Santuário do Bom

Sua obra é reconhecida como uma das mais

presidente. Sua gestão ficou marcada pela

mento e revitalização comunitária em Mi-

Jesus de Matosinhos, em Congonhas.

completas, como “Antologia Poética”.

construção de Brasília.

nas Gerais.
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RECEITAS
Foto: Ajinomoto

FICHA 228

Vaca Atolada

Doce de Abóbora com Coco

Ingredientes

Ingredientes

1 kg de costela bovina limpa, cortada em pedaços

1 kg de abóbora sem casca e sem sementes, cortada em

menores

pedaços médios

2 colheres (sopa) de suco de limão

500g de açúcar cristal

1 e meia colher (chá) de sal

2 canelas em pau

1 colher (chá) de AJI-NO-MOTO®

3 cravos da índia

4 colheres (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de coco ralado fresco ou seco

1 cebola média picada
2 dentes de alho espremidos
1,5 litro de água

Modo de preparo

3 tomates médios, sem sementes, picados

Em uma panela grande coloque a abóbora, o açúcar, a

700g de mandioca cortada em cubos grandes

canela e os cravos. Leve para cozinhar em fogo médio.

meia xícara (chá) de cheiro-verde picado

Mexa sempre e amasse com uma colher de pau para
desmanchar a abóbora. Quando ela estiver bem cozida,

Modo de preparo

abaixe o fogo e acrescente o coco ralado e deixe por

Em uma tigela grande, coloque as costelas e tempere com o

10 minutos aproximadamente, mexendo de vez em

limão, o sal e o AJI-NO-MOTO®. Em uma panela de pressão,

quando. Desligue o fogo, deixe esfriar e leve para gelar.

coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a

Sirva com queijo minas.

carne, aos poucos, e frite por 10 minutos, ou até dourar de
todos os lados. Acrescente a cebola e o alho por 2 minutos.
Adicione a água e o tomate, tampe a panela e deixe
cozinhar em fogo médio, por 40 minutos, após início da
fervura. Desligue o fogo e espere a pressão ceder. Retire do
fogo, abra a tampa e adicione a mandioca. Tampe a panela
e volte ao fogo médio por mais 20 minutos, após o início da
fervura, ou até ficar bem macia. Desligue o fogo, espere a
pressão ceder e retire do fogo. Abra a tampa, finalize com o
cheiro-verde e sirva acompanhado de arroz branco.
Receita Ajinomoto
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