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NESTA EDIÇÃO:
Nós, que fazemos a M. Dias Branco, oferecemos alimentos para
o bem da sociedade e a felicidade das pessoas. Este é o propósito
que nos inspira e faz com que sejamos uma das maiores indústrias
de alimentos do Brasil, líder nacional nos mercados de massas e
biscoitos, entre as maiores do mundo nestes segmentos.
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Como planejar uma viagem segura.

Ofertas Especiais de Natal

LOJAS COOPERCICA

Loja 7 - Av. Duque de Caxias, 2395 -

Loja 1 - Rua João Ferrara, 233 - Jardim Cica
2ª a sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3378-2800
Loja 2 - Rua Romeu S. Machado, 105 - Pq. Eloy Chaves
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4581-9028
Loja 3 - Av. Frederico Ozanan, 6001 - V. Rio Branco
2ª a sáb: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 - Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 - Jd. São Vicente
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica
Loja 5 - Rua Maria J. Rodrigues, 90 Jd. Sta. Lúcia - Campo Limpo Paulista
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4812-9610
Loja 6 - Av. Humberto Cereser, 3805 - Caxambu
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Jd. Promeca - Várzea Paulista
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 3109-1434
Loja 8 - Av. Fernão Dias Paes Leme, 2211 Centro - Várzea Paulista
2ª a dom: 7h às 22h
Fone: 2923-8000
* Horários especiais de Natal e final de ano.

EXPEDIENTE
Publicação mensal da Cooperativa de Consumo Coopercica
Conselho de Administração:
Presidente: Orlando Bueno Marciano
Conselheira Administrativa: Beatriz de Melo P. Carvalho
Conselheiro Operacional: José Apparecido Longo
Diretora Executiva: Ana Luiza Borges Gomes
Projeto Gráfico: Legatto Creative Works (11) 4587-0664
Tiragem: 10.000 exemplares
Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685
Matérias e sugestões: monicajulha@gmail.com
@coopercica
www.coopercica.com.br
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FIQUE BEM

DO MOMENTO

Cuidados para ter uma

VIAGEM SEGURA
Ao planejar uma viagem, os cuidados em relação
ao uso de máscara e higiene frequente das mãos são

É aconselhável fazer check-in online. Antes de
embarcar, tire as dúvidas com a empresa aérea.

essenciais, independentemente do lugar a ser visitado. Afinal, você não vai querer colocar em risco a tão

HOSPEDAGENS – Pousadas e hotéis tiveram que se

aguardada viagem de fim de ano ou de férias, depois de

adaptar às novas medidas de segurança e higieni-

mais de um ano de pandemia?

zação, para garantir a tranquilidade e a comodidade
dos hóspedes. Além disso, seguem algumas dicas.

VIAJAR DE CARRO – Pegar a estrada pode ser uma boa
ideia, sobretudo de automóvel, pois evita o contato
com desconhecidos, diminuindo a exposição ao coronavírus. Durante o percurso, que pode ser curto ou
longo, fique atento nas paradas para abastecer, ir ao

DEZEMBRO LARANJA

Prevenção ao câncer de pele
Uma mancha na pele que cresce; às vezes coça,
sangra e não cicatriza. Estes são alguns dos sinto-

leira de Dermatologia (SBD), procura mostrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

mas que podem indicar o câncer de pele. Segundo o

A recomendação é o uso diário do filtro solar em to-

Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele

das as áreas que podem ser expostas ao sol, inclusive

corresponde aproximadamente a 30% de todos os

no couro cabeludo (para calvos). É necessária a rea-

tumores malignos registrados no Brasil.

plicação ao longo do dia. Consulte o rótulo do produto.

O tipo mais agressivo é o melanoma, que pode pro-

Para se proteger, além do filtro solar, use chapéu

vocar metástase e atingir outros órgãos. Desde 2014,

ou boné e óculos escuros. Não é aconselhável a expo-

a campanha Dezembro Laranja, da Sociedade Brasi-

sição ao sol das 10h às 16h.

• Procure hotéis e pousadas que ofereçam a flexibili-

dade em caso de cancelamentos e/ou alterações.

• Observe no site do hotel se há informações sobre

medidas de segurança em relação à Covid.

•

Aproveite das vantagens tecnológicas, como

banheiro e se alimentar. Use máscara e tenha sempre

aplicativos para solicitar café da manhã no quarto.

álcool em gel no carro. Se possível, na hora de pagar as

É uma boa ferramenta para a sua segurança e está

despesas prefira o cartão com aproximação. E, nos pe-

disponível em muitas hospedagens.

dágios, o “sem parar” evita o contato no pagamento.
ALUGAR UM IMÓVEL – Além de escolher o imóvel
VIAJAR DE AVIÃO – O uso de máscaras é obrigatório

de temporada com o maior cuidado e atenção, é

nos aeroportos e nas aeronaves.

preciso não se esquecer de alguns detalhes que ga-

A maioria das companhias aéreas está servindo água
apenas aos passageiros que solicitarem e entregando

rantem a segurança dos viajantes.

• Verifique com o proprietário ou site de reserva se

os snacks somente no final do voo. A higiene segue re-

vai ter pelo menos um dia inteiro entre a saída do

dobrada: cabines, corredores e banheiros são higieni-

hóspede anterior e a sua entrada no imóvel. Isso ga-

zados com maior frequência.

rante tempo suficiente para que o imóvel seja areja-

As companhias aéreas seguem orientações para
evitar aglomerações, tanto no embarque como no
desembarque.

do e feita a limpeza adequada no local.

• Se possível, leve roupa de cama e banho.
• O ideal é alugar um imóvel bem arejado e ventilado.

NATAL SEM FOME

Vamos ajudar quem precisa!
Até o dia 24 de dezembro, você pode colaborar com
as famílias carentes de Jundiaí, Campo Limpo Paulista
e Várzea Paulista, participando da campanha “Natal sem
Fome”, promovida pela Coopercica.
Basta doar, em qualquer loja, um quilo de alimento
não perecível. Os donativos serão entregues às entidades
beneficentes cadastradas. Contamos com a sua participação!
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AQUI VOCÊ GANHA

DEU ÁGUA NA BOCA

Natal e Ano Novo pedem

COMIDA DO CORAÇÃO!
A comida tem o poder de unir as pessoas.
Se o prato vier recheado de memórias afetivas, melhor ainda!
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de costura para não abrir durante o cozimento.
Minha mãe também gostava de abrir a massa
da lasanha com seu pau de macarrão – nada de

A comida afetiva (comfort food) é mágica:

equipamentos facilitadores - e preparava o mo-

dá prazer, alegria e une as pessoas. Tem cheiro

lho só com tomates frescos, que ficavam horas

próprio, que nos faz voltar ao túnel do tempo,

borbulhando. O que mais gostava era de receber

e parecer que estamos degustando a comida

elogios. Ah, eu tinha direito de “limpar” a pa-

somente sentindo aquele aroma.

nela com pedacinhos de pão. Que delícia!

As receitas tradicionais de cada família tra-

A maionese era especialidade da minha tia.

zem um gostinho especial, pois são cobertas

Ela tomava o maior cuidado para a prepara-

de histórias, passadas de geração para geração.

ção não desandar. Mas, se isso acontecesse, o

Desde criança, gostava de observar as “al-

jeito era acrescentar uma gema cozida, óleo e

quimias” feitas na cozinha da minha avó,
considerada o templo sagrado da casa, pelo
menos para mim, neta de italianos.

bater mais um pouco no liquidificador.
Minha prima se especializou no arroz à grega, cortando milimetricamente os legumes.

Na véspera do Natal, era uma correria de

O cheiro do panetone perfumava a casa. O

gerações de mulheres – avó, mãe, tia e pri-

recheio era sempre de frutas cristalizadas. Mi-

ma – que se uniam para preparar pratos

nha avó preparava a massa e tinha um truque:

maravilhosos. Porém, às vezes, se distraiam,

antes de assar, esperava a bolinha da massa

deixavam o peru queimar e depois tentavam

(imersa no copo) subir.

maquiar a ave para esconder o tostado. Na-

Meu avô cuidava de abrir as nozes nos vãos

quela época, o peru não vinha com o termô-

das portas, enquanto o meu pai estourava a Si-

metro e um descuido, já era. Gritos, risos e

dra e servia Turbaína para as crianças.

improvisos animavam o ambiente.

Um brinde a todos que com muito amor e

Entretanto, minha mãe sempre precavida,

delicadeza preparam ou prepararam comi-

assava um frango recheado com farofa de mi-

da afetiva para unir as famílias (de sangue e

údos, que fazia questão de costurar com linha

também as de coração).
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DEU ÁGUA NA BOCA

Que seja doce e

BORBULHANTE!
Sobremesas tradicionais como panetones, raba-

apreciar uma doçura mais discreta, escolha um es-

nadas e pavês fazem parte do cardápio das festas de

pumante Demi Sec, que tem menos açúcar e irá sa-

fim de ano. A dúvida é: como harmonizar essas gos-

tisfazer as suas papilas gustativas.

tosuras com espumantes e frisantes, bebidas típicas

Outra alternativa: os espumantes e frisantes produzidos com a uva Moscato rosada, conhecida por

do Natal e Ano Novo?
Segundo o sommelier Evilázio Alves Vieira, quanto

Moscatel Rosé, e que remetem a aromas e sabores de

mais doce for o alimento, mais doce deve ser a bebida.

frutas vermelhas. Se forem servidos com sobremesas

"Espumantes e frisantes elaborados com a uva Moscato

à base de frutas vermelhas, será o casamento perfeito.

branca, chamada no Brasil de Moscatel, harmonizam

Outra dica do sommelier Alves: um panetone mais

bem com panetones, tanto de frutas cristalizadas quan-

elaborado, que normalmente ao cortá-lo escorre aque-

to de gotas de chocolate, além de uma grande variedade

le delicioso recheio, ou sobremesas com grande con-

de sobremesas como rabanadas e bolo de nozes”.

centração de açúcar como torta de chocolate e pavês, o

Entretanto, conforme Alves, se o seu paladar

Moscatel é uma opção, mas o ideal é um vinho do Porto.

Diferenças e semelhanças entre espumante e frisante
Por Evilázio Alves Vieira

segunda fermentação, de onde se obtém o gás
carbônico, responsável pelas borbulhas (per-

DIFERENÇAS – A principal diferença entre

lage) e também pela pressão, cujos estampidos

o espumante e o frisante é a pressão interna

fazem a alegria nas comemorações.

da garrafa, que resulta na quantidade de
borbulhas.
Frisantes possuem menos borbulhas e

Existem dois métodos de elaboração. O
tradicional é o Champenoise, onde a segunda
fermentação acontece separadamente dentro

geralmente graduação alcoólica menor do que

de cada garrafa, numa maturação lenta,

os espumantes.

que geralmente dura 12 meses, nas caves

No frisante, o gás carbônico é de 1,1 até 2

subterrâneas das vinícolas. Já no método

atmosferas de pressão a 20ºC, o que possibilita

Charmat, a segunda fermentação acontece em

o fechamento da garrafa através do Screw Cap

grandes tanques de aço inox. Trata-se de um

(tampa de rosca).

processo mais rápido, que geralmente dura 3

Já no espumante, a pressão mínima é de

meses, e é mais acessível.

4 atmosferas a 20ºC. O fechamento acontece

Os Lambruscos são frisantes elaborados

através de uma gaiola de arame de aço que se

na região da Emilia Romagna (Itália), com a

encaixa na rolha de cortiça (muselet).

adição do anidrido carbônico (gás carbônico).
Há produtores, que fazem parte do Consorzio
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SEMELHANÇAS – Tanto o espumante quanto o

Tutela del Lambrusco di Modena, e exigem a

frisante são produzidos com um vinho, chama-

obrigatoriedade das borbulhas surgirem de

do de vinho base. Depois, são induzidos a uma

uma segunda fermentação natural.
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NATAL
OFERTAS VÁLIDAS DE 1 A 31 DE DEZEMBRO

NOZES CHILENA
SEM CASCA
BRASIL FRUIT
Pote 100g

13,79

R$

CASTANHA DO
PARÁ NATURAL
BRASIL FRUTT
Sachê 200g

22,99

R$

AMEIXA
SEM CAROÇO
BRASIL FRUTT
Sachê 200g

12,99

R$

MIX FRUTAS
SECAS BRASIL
FRUIT
Sachê 200g

NUTELLA
Pote 350g

R$

R$

FIGO
DAVID RAMY
Lata 500g

GELÉIA
QUEENSBERRY
Pote 320g

GELÉIA
QUEENSBERRY
DIET
Pote 280g

R$

R$

15,99

33,99

R$

19,99

18,59

BOMBOM
FERRERO
ROCHER
Caixa c/ 12

28,79

R$

18,59

GELÉIA
QUEENSBERRY
PIMENTA
VERMELHA
Pote 320g

ESPUMANTE
ALMADEN
MOSCATEL
Garrafa 750ml

ESPUMANTE
AURORA
MOSCATEL
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

14,99

12 | Revista Coopercica

29,99

29,89

É proibida a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade. Lei Estadual 14.592, de 19 de Outubro de 2011

Ofertas especiais

ESPUMANTE
CASA PERINI
BRUT
Garrafa 750ml

ESPUMANTE
CELEBRATION PONTO
NERO PRÓ SECO
Garrafa 750ml

ESPUMANTE
CELEBRATION PONTO
NERO MOSCATEL
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

ESPUMANTE
CHANDON
Garrafa 750ml

ESPUMANTE
MUMM CUVEE
Garrafa 750ml

ESPUMANTE
PANIZZON
MOSCATEL
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

ESPUMANTE
SALTON
MOSCATEL
Garrafa 750ml

VINHO ITALIANO
LAMBRUSCO
VILLA GIADA
Garrafa 750ml

VINHO
MANOSSO
MOSCATEL
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

VINHO
AFRICANO
KUMALA
Garrafa 750ml

VINHO ALEMÃO
BLACK TOWER
RIVANER
Garrafa 750ml

VINHO ARGETINO
ESTANCIA
MENDONZA*
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

54,89

94,99

29,99

53,99

39,89

69,79

32,89

49,99

36,89

54,89

32,89

39,99

* (exceto Chard.Roble)

VINHO
ARGENTINO
SAN TELMO
Garrafa 750ml

VINHO
ARGENTINO THE
GRILL MASTER
Garrafa 750ml

VINHO
AUSTRALIANO
YELLOW TAIL
PINK MOSCATO
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

56,99

35,99

86,99
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Ofertas especiais

NATAL
OFERTAS VÁLIDAS DE 1 A 31 DE DEZEMBRO

VINHO
CASA PERINI
Garrafa 750ml

VINHO CHILENO
CASILLERO
DEL DIABLO
Garrafa 750ml

VINHO CHILENO
INDOMITA
VARIETAL
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

VINHO CHILENO
UNDURRAGA
ALIWEN RESERVA
Garrafa 750ml

VINHO ESPANHOL
FINCA CONSTANCIA
ALTOZANO
Garrafa 750ml

VINHO
ESPANHOL PATA
NEGRA OURO
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

VINHO
ITALIANO
SETTESOLI WAVE
Garrafa 750ml

VINHO PORTUGUÊS
FLOR CRASTO
DOURO
Garrafa 750ml

VINHO PORTUGUÊS
PORTO MESSIAS
TAWNY
Garrafa 750ml

R$

R$

R$

VINHO PORTUGUÊS
QUINTA BONS
VENTOS
Garrafa 750ml

VINHO URUGUAIO
BRACCO
LACERTILIA
Garrafa 750ml

VINHO URUGUAIO
NARBONA PUERTO
CARMELO
Garrafa 750ml

54,99

57,99

54,99

59,99

R$
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45,99

47,99

72,99

64,99

R$

33,99

48,99

109,99

66,99

R$

É proibida a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade. Lei Estadual 14.592, de 19 de Outubro de 2011

CESTAS

Não vendemos no atacado. Quantidades limitadas por Cooperado. Ofertas válidas para o período descrito ou enquanto durarem nossos estoques.
Ofertas válidas para todas as lojas Coopercica de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.
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DICAS
É
ÉPOCA

DESCOBRINDO A HISTÓRIA

dezembro
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

Abobrinha

Almeirão

Abacaxi

Beterraba

Cebolinha

Ameixa

Cenoura

Hortelã

Banana prata

Tomate

Orégano

Cereja

Vagem

Rúcula

Coco verde

macarrão

Salsa

Damasco

Salsão

Figo
Framboesa
Graviola
Kiwi
Laranja-pera
Lichia
Limão
Manga
Maracujá
Melancia
Melão
Nectarina
Pêssego
Romã
Uva

As diferentes
comemorações
do NATAL

A decoração de Nova York atrai turistas do mundo todo. Apesar disso,
a principal celebração americana
é o Thanksgiving (Dia de Ação de
Graças), comemorado este ano em
25 de novembro. Neste dia, com direito à decoração natalina, as famílias se reúnem e o prato principal é
o peru com purê de batatas e torta
de maçã.
Sendo o hinduísmo e o islamismo

A Lapônia, casa oficial do Papai

o Natal é sinônimo de perdão e re-

religiões predominantes na Índia, o

Noel, fica ao norte da Finlândia, na

começo. Por isso, procuram para a

Natal só é festejado pelos indianos

montanha chamada Korvatunturi,

reconciliação familiares, amigos ou

cristãos. O evento mais importan-

que significa “o monte dos ouvi-

conhecidos que tiveram algum de-

te lá é o Diwali, festival das luzes

dos”. De lá, o “bom velhinho” escu-

sentendimento.

(4 de novembro), que se assemelha

ta os pedidos e analisa o comportamento das crianças.

Na Irlanda, logo após o Hallo-

ao nosso Natal, onde as casas são

ween (31 de outubro) começa a

iluminadas. O símbolo desta festa é
compartilhar alegrias.

Em Rovaniemi (capital da Lapô-

decoração e o clima natalino. Na

nia), o Natal é comemorado o ano

véspera, é servida a ceia para toda

O Natal na Austrália é bem tro-

inteiro e a cidade está sempre en-

a família. O destaque é a sobreme-

pical. A comemoração é nas praias.

feitada. Ela virou símbolo natalino

sa: tortinhas recheadas com frutas

Para alegria das crianças, o Papai

depois de ser praticamente destru-

secas e especiarias, geralmente

Noel chega surfando.

ída na 2ª. Guerra. Durante a recons-

cobertas por uma estrela. À noite,

No México, um país católico, os

Fruta de origem chinesa, muito consumida nas

trução, ficou decidido que para im-

uma vela enfeita as casas e ofere-

festejos começam em 12 de dezem-

festas de fim de ano. De casca vermelha e polpa

pulsionar a economia o Natal seria o

cem ao Papai Noel essa torta acom-

bro com a celebração da Nossa Se-

branca, semelhante a uma uva Itália, tem sabor

ano inteiro. A estratégia deu certo:

panhada de um copo de leite.

nhora de Guadalupe, e seguem até

adocicado. Ajuda na hidratação corporal (contém

Rovaniemi, com 63 mil habitantes,

bastante água), tem poucas calorias (100g= 66cal)

recebe 500 mil turistas por ano.

LICHIA

O Natal nos Estados Unidos é um

fevereiro.

dos mais famosos e conhecidos no

Em Gramado (RS), foto acima,

Na França, a data é marcada pe-

mundo. Influencia até hoje muitos

festeja-se o Natal Luz, do final de

A lichia pode ser consumida in natura; usada

los famosos mercados natalinos,

países, entre eles o Brasil, pois boa

outubro até 30 de janeiro. A cida-

na preparação de doces, compotas e até mesmo em

que se espalharam por outros pa-

parte da nossa decoração natalina

de fica toda iluminada, repleta de

drinks refrescantes.

íses da Europa. Para os franceses,

tem neve, apesar de ser verão aqui.

atrações para encantar os turistas.

e é rica em vitamina C, cálcio e potássio.
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Foto: gramadoinesquecivel.tur.br

Lichia
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RECEITAS
Foto: Sadia

FICHA 233

Peru com Tiras de Bacon e
Legumes Assados com Alho
Ingredientes
1 Peru Tradicional Sadia
250 gramas de bacon em fatias
500 gramas de Brócolis Veg & Tal Sadia
500 gramas de Vegetais Veg & Tal Sadia

Caipirosca com Lichia
Ingredientes
1 limão taiti
2 colheres (sopa) de açúcar refinado
1 dose de vodca ou saquê, 50 ml
6 lichias sem a casca
gelo a gosto

200 gramas de tomate cereja
6 dentes de alho em fatias
sal a gosto
4 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo
Descasque o limão deixando um pouco da casca,
corte as duas extremidades do limão e depois corte-o
ao meio, retire a fibra branca do meio do limão e

Modo de preparo
Prepare o Peru Tradicional Sadia de acordo com as
instruções da embalagem e quando estiver faltando 20
minutos para finalizar a cocção, disponha as fatias de
bacon e volte ao forno para finalizar. Enquanto isso, pegue
uma assadeira grande e coloque o Brócolis Veg & Tal, os
Vegetais Veg & Tal, os tomates cereja, os alhos em fatias
e finalize com sal e azeite. Leve ao forno preaquecido a
180° graus por 30 minutos ou até que os legumes estejam
levemente dourados. Sirva em seguida o Peru Tradicional
Sadia com bacon e legumes ao forno.
Receita Sadia

corte novamente em 4 gomos. No copo próprio para
caipirinha (de boca larga) ou coqueteleira coloque o
limão com a polpa para cima e as lichias sem a casca
e sem o caroço. Acrescente o açúcar e amasse com o
macerador para soltar o caldo das frutas. Mexa bem
para harmonizar o sabor. Coloque o gelo até a boca
do copo, acrescente a vodca e misture bem. Finalize
decorando o copo com uma lâmina de limão e lichias
sobre o gelo.
Beba com moderação.

ESCANEIE O CÓDIGO E VÁ DIRETO
PARA O SITE DA PROMOÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO
VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS

Participação para maiores de 18 anos, com CPF válido e residentes no Brasil. Período de 1º/11 a 30/12/2021. 1 garrafa de CERESER
participante = 1 Número da Sorte para concorrer ao Sorteio Semanal do frigobar, equivalente ao período de participação que
corresponde à data de cadastro na promoção, 1 Número da Sorte para concorrer ao *Prêmio do Sorteio Final a ser entregue em
Certificado de Barra de Ouro e 1 chance de ganhar um vale-compras de R$ 250,00 (prêmio instantâneo), limitado a 1 vale-compras
por CPF. **Frigobar Retrô no valor de R$ 2.000,00 e vale-compras entregues em cartões pré-pagos sem função saque. Limite
de cadastro de até 24 garrafas de CERESER por CPF durante toda a promoção. Consulte condições e períodos de participação,
produtos CERESER participantes, datas dos sorteios, números dos Certificados de Autorização SECAP/ME e demais informações
nos regulamentos disponíveis em promocaocereser.com.br. Imagens ilustrativas. GUARDE SEUS CUPONS FISCAIS.

