Na loja 3, Mais Empório e
Esmalteria. Venha conhecer!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM SETEMBRO:
04 . SAÚDE
Doação de Órgãos.

06 . EVENTO

A loja 3 (V. Rio Branco) está com novidades. Foi aberto
o Mais Empório, um espaço com produtos gourmets,
diet, light e fitness, além de cortes premium de
carne Angus e hambúrgueres especiais. Acaba de ser
inaugurada também na loja 3 a Esmalteria Sakura,
que oferece diversos serviços como manicure e
pedicure, podologia, depilação, sobrancelha e
limpeza de pele. Para as Cooperadas, uma promoção
imperdível que vai até 10 de outubro: mão + pé= R$
45,00. É só apresentar o cartão Coopercica!

Café da manhã em homenagem aos Pais.

07. TURISMO
Dicas de roteiros para os próximos feriados.

09. CONVÊNIOS
Confira os parceiros da Coopercica.

Lojas Coopercica

13. LOJA 03
Linha de hambúrgueres especiais.

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

14 . FAZENDO A FEIRA

Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Banana é o destaque deste mês.

16 . STORYTELLING
Professor adapta instrumentos para alunos especiais.

17 . REFLEXÃO
Pato ou águia: o que você prefere ser?
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Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

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 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4 e 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Novo
horário!
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SAÚDE

ECOPLANETA

27 DE SETEMBRO: DIA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Você sabia que o seu Sim pode melhorar ou salvar a vida de mais de 8 pessoas?
Para ser doador não é necessário deixar nada por escrito, mas é fundamental comunicar à família o desejo da
doação, pois só se concretiza com a autorização dos familiares. Podem ser doadas córneas, coração, pulmões, rins,
fígado, pâncreas e ossos.
Um potencial doador é todo paciente em morte encefálica (a irreversível parada de todas as funções do
cérebro). As principais causas da morte cerebral são traumatismo craniano, AVC (hemorrágico ou isquêmico) e
tumor cerebral.
Após o diagnóstico, o médico deve informar as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos.
Essa notificação é compulsória, independente do desejo da família.
Em 2016, o Brasil registrou aumento de 3,5%, atingindo 16,6 doadores por milhão de população (pmp). Houve
pequena redução na recusa familiar no país, porém o índice de rejeição ainda é alto: 43% das famílias brasileiras
entrevistadas não autorizam a doação de órgãos.
“Doação de órgãos: um ato de amor e uma testemunha genuína de caridade que se estende além da morte”.
Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) - www.abto.org.br

COOPERCICA AJUDOU A REFLORESTAR UMA ÁREA DA SERRA DO JAPI
Com a participação da Coopercica, a divisão Florestal da Guarda Municipal de Jundiaí
conseguiu reflorestar a partir de 2001 a Cascalheira, uma área de aproximadamente
01 alqueire que pertence à Serra do Japi, e que se encontrava totalmente desmatada.
“Foi muito importante a parceria realizada com
a Coopercica. O resultado foi a recuperação de um
ecossistema, garantindo a vida vegetal e animal
naquela região”, comentou o Inspetor Soares, chefe
da Divisão Florestal.
Para se ter ideia do sucesso da parceria, 16 anos
depois do reflorestamento, não há mais clareira,
o solo voltou a ser fértil e as árvores plantadas –
como embaúbas, angicos e ipês, dentre outras - já
estão dando sementes e alimentando o riquíssimo
ecossistema da Serra do Japi, que ocupa uma área de
350 km², sendo 91 km² fiscalizados e monitorados
Antes
pela GM.
A Serra do Japi representa uma das últimas grandes áreas de floresta contínua do Estado de São Paulo e
é o testemunho de uma flora e fauna exuberante que existiam em grande parte na região sudeste do Brasil.
Sua importância é fundamental para Jundiaí, que até foi
escolhida como símbolo da cidade.
A riqueza de sua biodiversidade está diretamente
relacionada ao fato de se localizar em uma região de
encontro de dois tipos de florestas: a Mata Atlântica,
característica da Serra do Mar, e a Mata Atlântica do
interior paulista. Além de ocupar uma extensa área
em Jundiaí, ela também está presente nas cidades de
Cajamar, Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus
A Serra abriga inúmeras árvores, mais de 300
espécies observadas até hoje, mais de 650 espécies
de borboletas identificadas e centenas de espécies
de outros insetos, aracnídeos, anfíbios e répteis que já
Depois
foram objetos de estudo por pesquisadores.
Várias espécies de aves habitam permanente ou temporariamente a Serra do Japi, além de mamíferos como
gambás, jaguatiricas e onças, que têm o Japi como um dos poucos refúgios, inclusive vários destes animais estão
ameaçados de extinção.
Vários são os motivos para preservá-la: proteger sua rica e pouca conhecida biodiversidade, resguardar seus
cursos d´água cristalinos – alguns deles já são utilizados para o abastecimento público, com potencial para o
aumento de captação desse recurso para as gerações futuras - e também por ser uma das raras florestas do
mundo sobre solo quartzítico.

Ameaças
Apesar de ter uma área tombada, a Serra do Japi é alvo de desmatamentos e construções ilegais, queimadas,
balões que acabam caindo e provocando incêndios.
Para evitar novas ameaças, a Serra vem sendo monitorada também por câmeras, instaladas pela GM. Porém,
quem souber ou presenciar irregularidades, pode denunciar pelo 153 ou 4492-9060 (24 h). Faça a sua parte:
denuncie. A Serra do Japi agradece!
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PROMOÇÕES

TURISMO

“DOMINGO EM FAMÍLIA”

ROTEIROS DE VIAGENS PARA OS PRÓXIMOS FERIADOS

A Coopercica está promovendo até o dia 30
de setembro a promoção “Domingo em Família”,
que irá sortear seis Tvs Philco 32¨ (uma por loja).

Antes de terminar o ano, ainda dá tempo para aproveitar três feriados: outubro
(dia 12) e novembro (dias 02 e 15). Os Cooperados têm descontos exclusivos na CVC
Paineiras. Confira os roteiros e as ofertas.

OLÍMPIA – SP

Para participar, ao adquirir dois produtos Johnson & Johnson,
o Cooperado deve retirar um cupom da promoção, para ser
preenchido e depositado nas urnas instaladas nas seis lojas.
O sorteio será no dia 01 de outubro, às 10 horas. Consulte
regulamento nas lojas, participe e boa sorte!!

Localizada a algumas horas da capital paulista e cercada de verde, Olímpia
atrai jovens, casais e famílias para curtir as águas termais.
Beleza natural e tranquilidade não faltam, mas a principal atração é o
parque aquático Thermas dos Laranjais, com piscinas de águas quentes e vários
outros brinquedos que rendem diversão durante um dia inteiro. A cidade não
para de receber turistas durante o ano todo e fica ainda mais movimentada
no período de férias e feriados. Por isso, vale a pena se programar e comprar
o seu pacote de viagem para Olímpia com antecedência.
Oferta exclusiva para Cooperados: ROYAL THERMAS RESORT & SPA
5 dias: a partir de 10X R$ 79,00 (inclui hotel com café da manhã). Valor por
pessoa em apartamento duplo. Válido para entrada em 15/11/2017.

COOPERCICA & AVEC: “CRIANÇA FELIZ COM MID FIT”
Até 02 de novembro, os Cooperados podem
participar da promoção “Criança Feliz com
Mid Fit”, que irá sortear seis Xbox One 500 Gb
Microsoft com controle (um por loja).

ATIBAIA – SP
O Hotel Fazenda Hípica Atibaia situa-se às margens do Rio Atibaia, a 60
km de São Paulo e Campinas.

Para participar, na compra de cinco refrescos em pó Mid ou Fit,
o Cooperado deverá apresentar o cupom fiscal e retirar um cupom
de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta
promoção. O sorteio será no dia 03 de novembro, às 10 horas.
Consulte regulamento!!!

Oferece lagos, trilhas, passeios a cavalo e charrete, quadras de tênis e
poliesportiva, campo de futebol social. As acomodações estão equipadas com
ar-condicionado, frigobar e TV a cabo.
Oferta exclusiva para Cooperados: HOTEL FAZENDA HÍPICA ATIBAIA
4 dias: a partir de 10X R$ 149,00 (inclui hotel com pensão completa). Valor
por pessoa em apartamento duplo. Válido para entrada em 12/10/2017.

EVENTOS

ANGRA DOS REIS – RJ

CAFÉ DA MANHÃ EM HOMENAGEM AOS PAIS

Com 365 ilhas, 2.000 praias e oito baias, a bela Angra dos Reis possui uma
natureza exuberante, faixas de areia branca e mar verde-água transparente.

As seis lojas Coopercica prepararam um delicioso café da manhã, para comemorar
o Dia dos Pais. Acompanhe.

Conta com cinco corredores turísticos: Ponta Leste, Centro, Estrada do
Contorno, Ponta Sul e Ilha Grande, a mais famosa da região. Entre as atividades
mais requisitadas neste verdadeiro paraíso tropical estão trilhas que levam
a cachoeiras ou praias reservadas, passeios de barco que têm como destino
ilhas paradisíacas ou mergulhos entre peixes coloridos.
Oferta exclusiva para Cooperados: HOTEL GOLDEN TULIP ANGRA DOS REIS
4 dias: a partir de 10X R$ 77,00 (inclui hotel com café da manhã). Valor por
pessoa em apartamento duplo. Válido para entrada em 15/11/2017.
** Consulte disponibilidade!

paineiras@cvc.com.br
11 3395-3699 / 11 94720-4665 WhatsApp
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NOVIDADE

CONVÊNIOS

INAUGURADA ESMALTERIA NA LOJA 3

VANTAGENS DE SER UM COOPERADO

Acaba de abrir na loja 3 a Esmalteria Sakura, filial
da Sakura SPA de Mãos e Pés, para oferecer serviços
de manicure e pedicure, podologia, depilação,
sobrancelha e limpeza de pele, em ambiente
diferenciado e com toda a segurança e qualidade no
atendimento aos Cooperados e clientes.

Além de ofertas semanais, preços diferenciados, participação em sorteios, a Coopercica também oferece
aos seus Cooperados descontos e vantagens com as empresas que mantêm convênios. Para ter acesso a esses
benefícios, você só precisa apresentar o seu cartão de Cooperado. A seguir, algumas empresas conveniadas com
a Coopercica.

Para os Cooperados, a Sakura está oferecendo descontos em vários
serviços. Por exemplo, até o dia 10 de outubro, os Cooperados podem
aproveitar a promoção de inauguração: mão+pé = R$ 45,00. É só
apresentar o cartão Coopercica!
Este novo espaço conta com muitas opções de esmaltes e também
dispõe de técnicas de esmaltação, seguindo as tendências do mercado.
O projeto arquitetônico de Lívia Sutti e Graziane Rodrigues foi
planejado para oferecer o máximo de conforto e praticidade aos
Cooperados. Venha visitar a Esmalteria Sakura, antes ou depois de suas
compras na loja 3!

IDEIA
Esta unidade foi criada a partir de uma pesquisa para saber
qual é o serviço que mais agradaria os frequentadores da loja
3. O resultado foi a abertura de uma esmalteria, para oferecer
comodidade e qualidade aos Cooperados. Assim teve início a
parceria da Coopercica com o SPA Sakura, uma empresa jundiaiense,
cuja matriz está instalada no Jundiaí Shopping há 3 anos.
Mais informações: www.sakuranail.com.br
Agende seu horário por telefone 4807-5807 ou whatsapp 99881-5805.

SORTEIOS

GANHADORES DA PROMOÇÃO "MÊS DOS PAIS"
Loja 1:
Loja 2:
Loja 3:
Loja 4:
Loja 5:
Loja 6:

Sônia Maria Ap. M. Euflausino
Ricarda Thais Sartore Costa
Ângelo Lazarini
Janaína Lima da Silva
Adolfo Luiz de C. Silva
Valdete Angela Chinelatto

Vale
VALE-CONFRATERNIZAÇÃO

Bebidas e sobremesas não inclusas!

Imagem meramente ilustrativa

• Sorteio realizado em 01 de setembro, que contemplou seis Cooperados (um por loja), com vale-confraternização
para 10 acompanhantes na Churrascaria Estância (com exceção de bebidas e sobremesas), localizada na Av. 14 de
Dezembro, em Jundiaí.
Daniela Comitre, blogueira e digital influencer
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CARNES

No Mais Empório,
cortes especiais Angus

BIFE BORBOLETA: UM DOS CORTES DIFERENCIADOS DA COOPERCICA

Outra novidade do Mais Empório, na loja 3: cortes especiais de carnes
Angus.
A Coopercica vem comercializando cortes especiais de carne Angus Frigol. São cortes bovinos de alta qualidade,
proveniente de animais da raça Angus, com certificação da Associação Brasileira de Angus, assegurando o melhor
acabamento de gordura, marmoreio, altíssimo sabor, suculência e maciez.
A certificação foi criada para garantir a produção de carne de alta qualidade, onde é avaliada a alimentação, a
raça, a criação do rebanho e a idade do gado, que influenciam na qualidade da carne que será consumida.
O Programa Carne Angus Certificada é uma parceria entre a Associação Brasileira de Angus e a indústria
frigorífica. Confira alguns cortes.
Prime steak: é um corte de primeiríssima qualidade do miolo do acém, geralmente em bifes largos e altos,
intensificando ainda mais sua maciez, suculência e sabor.
Preparo: grelhada ou na churrasqueira.
Shoulder grill: corte do braço da paleta, no formato de um bife alto, super saboroso.
Preparo: na panela, grelhada ou na churrasqueira.
Shoulder heart beef: miolo da paleta Angus, de cor vermelha intensa e com fibras curtas, muito macia. Apesar
de ser uma carne magra, é muito saborosa.
Preparo: na panela, na grelha ou na churrasqueira.
Beef chorizo: é um corte do contrafilé, no centro da peça, o que lhe confere características próprias, como
sabor acentuado, textura diferenciada e maciez.
Preparo: na grelha ou na churrasqueira.
Rump steak: é um corte de alcatra em bifes. Tem sabor acentuado e possui fibras curtas.
Preparo: na grelha ou na churrasqueira.
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Nas seis lojas Coopercica são encontrados cortes selecionados de carne bovina.
Confira alguns deles.
Miolo de acém bife: fica próximo ao filé de costela e é cortado intencionalmente contra as fibras
e em bifes medianos, intensificando ainda mais sua maciez, suculência e sabor em função das peças
serem selecionadas para esse tipo de corte.
Preparo: panela
Bife borboleta: é um corte do braço da paleta, no formato de bife, bem macio, suculento e saboroso.
Preparo: panela e grelha
Miolo da paleta bife: carne magra, muito macia e saborosa.
Preparo: panela
Contrafilé bife extra limpo: é um corte do contrafilé, retirado do centro da peça, com sabor
acentuado e textura bem diferente, macia apesar da gordura ser retirada.
Preparo: grelha e chapa
Alcatra baby beef: é um corte do bombom da alcatra, tem sabor acentuado
e possui fibras curtas, cortados em bifes finos para grelhar.
Preparo: grelha e chapa

A QUALIDADE DA CARNE COOPERCICA
Um dos diferenciais da Coopercica, segundo os próprios Cooperados,
é a qualidade da carne comercializada por esta cooperativa. A Frigol vem
abastecendo com exclusividade os açougues da Coopercica por comercializar
um produto de alta qualidade, que atendente as normas do Serviço de Inspeção Federal (SIF), provenientes
de rebanhos selecionados.
Com 25 anos de história, A Frigol atende mais de 60 países; só para o Brasil, produz cerca de 200.000
toneladas/ano em carnes.

REVISTA COOPERCICA
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LOJA 3

EXPERIMENTE A LINHA DE HAMBÚRGUERES ESPECIAIS

MELHORES CORTES PARA SEU CHURRASCO
PICANHA
A queridinha entre os amantes de um bom churrasco pode ser assada inteira ou em fatias, no espeto ou na
grelha. Seu sabor acentuado e delicioso se dá pela generosa capa de gordura, que nunca deve ser retirada antes
do preparo. Para temperar, basta sal grosso ou refinado.

COSTELA
Saborosa, a costela é ótima para churrascos. A carne tem uma grande camada de gordura, que a deixa ainda
mais gostosa, além de muitas fibras que exigem cuidado e tempo na hora do preparo.

Uma combinação balanceada entre seus ingredientes garantiu um produto final
macio, saboroso, enfim, de ótima qualidade.
A linha de Hambúrgueres Especiais Coopercica é feita de forma caseira, com cortes diferenciados de carne
e produtos selecionados. Desenvolvida para agradar os mais diferentes paladares, sem deixar de lado uma
alimentação saudável e natural. Por isso, os hambúrgueres de costela, acém Angus e o de picanha foram preparados
sem sal; durante o cozimento, pode ser adicionado o sal (uma pitada de cada lado). Os hambúrgueres devem ser
grelhados.
Acompanhe a seguir a linha completa, comercializada na loja 3 (V. Rio Branco).

ALCATRA
É uma carne com menos gordura, mas nem por isso menos saborosa. Ideal para ser assada por inteiro, no
espeto ou na grelha. Se preferir assar em fatias, evite as mais finas; por ter menos gordura, resseca com mais
facilidade.

HAMBÚRGUER DE COSTELA (ponta de agulha)

100% natural, feito da costela sem osso. A
parte nobre da costela é retirada e moída
junto com sua própria gordura, o que realça o
sabor típico da costela.

CONTRAFILÉ
É macio e tem sabor acentuado. Deve ser assado em altas temperaturas, para evitar que a carne enrijeça. Ideal
para ser servido mal passado ou ao ponto. No seu preparo, deve ser removido o nervo lateral, seguindo a fibra da
carne.

HAMBÚRGUER ANGUS (acém e peito Angus)

FRALDINHA

É uma combinação de dois tipos de carnes
Angus: a ponta de peito e o acém, garantindo
assim a maciez e o suave sabor do hambúrguer
Angus.

Com sabor suave e fibra macia, é uma ótima opção para quem está de dieta, mas não deixa de comer uma boa
carne. Com baixa concentração de gordura, é uma carne de corte pequeno e fibras longas. O ideal é assá-la em
grelhas com cortes grossos para não ressecar.

MAMINHA

HAMBÚRGUER DE PICANHA (picanha)

Seu único ingrediente é a picanha, o que
assegura sua principal característica e um
sabor acentuado do mais nobre hambúrguer
natural.

É um corte com sabor suave e uma grande quantidade de gordura, que deve ser mantida para preservar o
sabor e a maciez. Deve ser assada em uma grelha e com a brasa muito forte.

HAMBÚRGUER ANGUS GOURMET (paleta Angus)

Preparado com a paleta Angus e temperos
naturais desidratados. O resultado é um
produto saboroso e macio.

HAMBÚRGUER SUÍNO GOURMET (copa-lombo)

Produzido com a copa-lombo de porco, além
de temperos naturais desidratados.
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BANANA
Muito nutritiva, apresenta boas
quantidades de minerais, como
potássio, fósforo, cálcio e magnésio,
além de vitaminas. Estudos comprovam
a eficácia dos alimentos ricos em
potássio na prevenção e no tratamento
da hipertensão arterial. O potássio
também é um grande aliado para evitar
as cãibras.
A banana é uma boa fonte de amido resistente, um
tipo de carboidrato que é digerido mais lentamente e
não eleva de maneira brusca a glicose no sangue —
isto é, possui baixo índice glicêmico.
Segundo dados do IBGE, cada brasileiro consome
sete quilos de banana por ano, o que a torna uma
das frutas mais populares no país. A banana ocupa o
posto da fruta mais consumida no mundo. Apesar de
ser muito associada ao Brasil e às regiões tropicais da
América, ela surgiu no sudeste da Ásia. Atualmente, o
Brasil é o segundo maior produtor da fruta.

Fazendo
a Feira
Setembro
ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Legumes

Verduras

Frutas

Abóbora
Abobrinha
Cará
Cogumelo
Ervilha
Fava
Inhame
Pimentão
Rabanete

Alho-poró
Almeirão
Brócolis
Chicória
Couve
Couve-flor
Erva-doce
Espinafre
Louro
Orégano

Abacaxi
Banana nanica
Caju
Jabuticaba
Laranja lima
Laranja pera
Maçã
Mexerica
Nêspera
Tamarindo
Tangerina

VARIEDADES
As mais conhecidas são: nanica, prata, da terra,
maçã, ouro e a banana verde – consumida em forma
de biomassa (em bolos e outras preparações).
A fruta deve ser conservada fora da geladeira –
o frio intenso vai escurecer a casca e deixá-la com
aparência ruim.
As bananas são práticas para o consumo in natura,
já que a própria casca forma uma "embalagem"
natural. No entanto, quando estão muito maduras
podem não ter uma textura tão agradável. Nesse
caso, prepare a fruta assada com canela, amassada
ou batida com leite.
A banana-da-terra pode ser grelhada, para
acompanhar um tradicional prato de arroz com feijão.
A farofa de banana é uma ótima guarnição de um
grelhado.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

PROFESSOR DE MÚSICA ADAPTA INSTRUMENTOS PARA ALUNOS ESPECIAIS

PATO OU ÁGUIA: O QUE VOCÊ PREFERE SER?

O professor Carlos Henrique Peixoto trabalha com a inclusão musical e incentiva
as pessoas que perderam funções motoras ou mesmo que tenham restrições
intelectuais a acreditarem que podem tocar um instrumento e até mesmo fazer
parte de uma banda de música.
Peixoto ajuda o aluno a escolher o instrumento
que mais se identifica e depois faz uma adaptação
dele. O próximo passo é ensiná-lo a dedilhar, batucar,
soprar, sacudir de maneiras novas, não tradicionais.
Peixoto mora em São Paulo e trabalha há 10
anos na unidade da Rede Lucy Montoro da Lapa,
onde convive com desafios cotidianos para realizar
a inclusão musical. Um exemplo, é fazer um paciente
sem as mãos tocar um violão e o outro com severas
limitações intelectuais e motoras a movimentar e
fazer som com um carrilhão (conjunto de sinos; numa
orquestra, são substituído por tubos de metais).
A pergunta mais frequente: “Como vão conseguir
tocar?" Peixoto comentou que alguns usam a testa,
outros precisam de um apoio no pé. “Também vai
ter aquele que vamos precisar criar uma adaptação
que atenda especificamente a uma necessidade, mas
sempre é possível fazer”.
“Eu tocava violão no Nordeste com os amigos
e tinha muita vontade de voltar a tocar, mas, sem
a mão, achava que seria impossível. Fiquei cinco
anos parado. Aos poucos, fui reaprendendo. Tive de
inverter as cordas para usar a mão esquerda e usar
uma adaptação para dedilhar as cordas. Deu certo”,
afirmou Francisco.
Para o professor, música é algo muito democrático.
“As pessoas podem se apoderar dela do jeito que bem
entenderem e puderem. Ver mudanças no emocional
e mesmo nas capacidades dos meus alunos é o mais
legal do meu trabalho”, concluiu Peixoto.
A banda criada por Peixoto conta com 14
integrantes; alguns têm restrições. “Não fazemos
nem algo muito trivial nem algo muito complexo. O
clima é de aprendizado , de conquista de avanços e
de prazer por aprender. Mas, nossas apresentações
não são brincadeirinhas, são fruto de muito trabalho
e têm qualidade”, disse Peixoto.
Um dos seus alunos, Francisco Pereira Filho, 29
anos, veio da Bahia tentar uma vida melhor em São
Paulo. E, pouco tempo depois, acidentou-se numa
máquina na fábrica onde estava trabalhando. Perdeu
a mão direita.

Estava na fila de táxi do aeroporto, cheia de malas, quando
um taxista se aproximou com o seu veículo e rapidamente
desceu e colocou minha bagagem no porta-malas.
Em seguida, abriu a porta para eu entrar. De cara, notei que o carro estava limpo e
cheiroso; o motorista, bem vestido. Sorridente, se apresentou:
- Sou o Marcos, seu motorista. Gostaria que a senhora lesse neste cartão qual é a
minha missão.
“Levar passageiros aos seus destinos, de forma rápida, segura e econômica,
oferecendo um ambiente agradável".
Fiquei impressionada. Nesse momento, ele me perguntou:
- Gostaria de ler o jornal? Também tenho algumas revistas. Prefere ouvir música?
Em seguida, me perguntou se a temperatura do ar condicionado estava muito baixa.
Diante de tanta gentiliza e profissionalismo, questionei:
- Você sempre atende seus clientes assim?
Marcos respondeu:
- Não. Somente nos últimos dois anos. Antes, eu agia como a maior parte dos meus colegas, reclamava de tudo.
Um dia, ganhei um livro chamado Quem você é faz a diferença, que mostrava, por exemplo, se a pessoa levanta
pela manhã esperando um péssimo dia, certamente terá. E, no final, aconselhava não ser um pato, mas uma águia.
Entendi o motivo: os patos só fazem barulho, enquanto as águias voam alto. Decidi mudar minhas atitudes e ser
uma águia. Só agora reparei que a maioria dos meus colegas não se preocupavam com a limpeza do carro, eram
pouco amigáveis e estavam constantemente insatisfeitos. Então, mudei meu comportamento profissional e os
passageiros aprovaram. No meu primeiro ano como águia já aumentei meu faturamento.
Ele também comentou que agora não fica sem passageiro, pois seus clientes o chamam pelo celular. Se não
pode realizar a corrida, indica outro taxista “águia”.
O taxista passou a oferecer um serviço de “limusine” em um táxi convencional. Ele deixou de fazer ruído e
queixar-se como fazem os patos e começou a voar como as águias.

PARA REFLETIR
Não importa qual seja a sua profissão e o seu trabalho. Já parou para refletir como é o seu
desempenho profissional? Como você se comporta no seu ambiente de trabalho? Você prefere
ser um eterno insatisfeito ou se sublimar, se elevar à maior altura da dignidade, da grandeza,
da honra...? Lembre-se: a decisão é sua!

• 21 de setembro: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
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Culinária
FIC HA 1 82

Shoulder Grill ao Molho Balsâmico

Shoulder Grill com Manteiga de Ervas

Ingredientes

Ingredientes

1,4 kg de Shoulder Grill (paleta Angus)
3 colheres (sopa) de azeite extra virgem
2 colheres (sopa) de pimenta-do-reino moída grosso
1 ½ colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de manteiga
1 dente de alho picado
1 xícara (chá) de vinagre balsâmico
4 colheres (sopa) de salsinha fresca picada

1 kg de Shoulder Grill (paleta Angus)
1 tablete de manteiga com sal em temperatura ambiente
manjericão, salsinha, tomilho bem picadinhos
pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo
Corte o Shoulder Grill em bifes largos. Pincele o azeite nos
bifes, pressione sobre a pimenta para formar uma crosta e
tempere com sal. Derreta a manteiga numa panela e frite os
bifes até o ponto desejado.
Transfira os bifes para um prato e mantenha aquecido. Na
mesma panela, refogue o alho até dourar ligeiramente e
coloque o vinagre balsâmico. Aumente o fogo e ferva até o
líquido reduzir pela metade. Corte os bifes contra as fibras
da carne e arrume numa travessa. Despeje o molho por cima
e sirva polvilhado com salsinha.

Modo de preparo
Misture as ervas na manteiga e um pouco de pimentado-reino. Faça uma espécie de rolinho com a manteiga,
utilizando plástico filme e leve ao congelador. Acenda a
churrasqueira, deixe o fogo baixo. Salpique o sal sobre a
carne e leve à grelha, quando o braseiro já estiver formado,
durante 5 minutos de cada lado. Retire a carne da grelha e
sirva com a manteiga temperada por cima, para que derreta
e a carne absorva seu sabor.

Filé Mignon Medalhão com Bacon
e Ervas
Ingredientes

Prime Steak ao Forno
Ingredientes
2 kg de miolo de acém (Angus Frigol)
300g de bacon cortado em palito
1 colher (sopa) de sal grosso
1 xícara (chá) de sopa de cebola
papel celofane para churrasco

Modo de preparo
Limpe a peça de acém, faça alguns furos na carne e coloque
o bacon. Coloque a carne sobre o papel celofane. Passe o sal
grosso por toda a carne, em seguida passe a sopa de cebola
como se estivesse empanando a carne.
Embrulhe a carne no papel celofane por cinco vezes como
um pacote. Leve ao forno preaquecido, a 180°C, por duas
horas. Desembrulhe com cuidado para não se queimar, e
sirva com o molho que se formou dentro do celofane. Se
não tiver o papel celofane pode usar papel alumínio pelo
mesmo tempo, retire o papel e deixe dourar.

8 medalhões de filé mignon (Angus Frigol)
sal a gosto
2 colheres (sopa) de salsa
1 colher (sopa) de mix de pimentas (reino, jamaicana,
branca, calabresa)
2 colheres (sopa) de azeite
8 fatias de bacon
1 xícara (chá) de vinho branco

Modo de preparo
Tempere os medalhões com o sal. Pique grosseiramente as
pimentas e misture com o azeite e a salsa. Passe essa crosta
sobre a superfície dos medalhões. Envolva os medalhões
com uma fatia de bacon e prenda com um palito. Distribuaos em uma assadeira levemente untada com óleo, regue
com o vinho e asse no forno preaquecido a 200ºC, por 20
minutos ou até o bacon dourar. Coloque em uma travessa,
retire os palitos e sirva em seguida.

Imagem ilustrativa.

