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FIQUE BEM

A ESSÊNCIA

Fé, Esperança

Programa para Combater

FAKE NEWS

e

tem WhatsApp!

O Ministério da Saúde está disponibilizando um

news estão relacionadas à credibilidade da vacina.

número de WhatsApp para que as pessoas possam

São boatos sobre as vacinas, que causariam autis-

checar se as mensagens recebidas sobre a Saúde

mo e efeitos colaterais graves, o que coloca em ris-

são verdadeiras ou fake news.

co a ampla cobertura vacinal do País, responsável

O número é

(61) 99289-4640.

Amor!

por erradicar no País doenças como a poliomielite.

Este canal de comunicação não funciona como

Essas fake news trazem ameaças para a saúde

um SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

pública, como a queda nas taxas de vacinação que

1. Um dia, os homens de uma aldeia decidi-

ou tira dúvidas dos usuários, mas é um espaço ex-

tem levado ao ressurgimento de doenças como o

ram orar para que chovesse. No dia da oração,

clusivo para receber informações, que serão apura-

sarampo.

todas as pessoas se reuniram, mas apenas um

das pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente
se são verdadeiras ou falsas.

A divulgação de notícias falsas começa a ameaçar a integridade física de profissionais da Saú-

menino veio com um guarda-chuva. Isso é FÉ.

Qualquer pessoa pode enviar gratuitamente

de. Um exemplo é o que aconteceu em Santa Maria

2. Quando você lança um bebê no ar e ele ri,

mensagens com imagens ou textos que tenha rece-

(RS), onde circulou um áudio no Whatsapp com

é porque ele sabe que você o pegará novamen-

bido nas redes sociais para confirmar se a informa-

pessoas vestidas de branco que estavam visitando

te. Isso é CONFIANÇA.

ção procede, antes de continuar compartilhando.

as casas dos moradores, supostamente para fazer

O material suspeito será encaminhado para uma
equipe técnica, que irá analisá-lo. Depois, vai ser

exame de glicose, mas usavam agulhas contaminadas para transmitir o HIV.

3.

Todas as noites vamos dormir sem a

garantia de que estaremos vivos na manhã se-

devolvido para quem o encaminhou. Caso a notícia

Após receber o áudio, um microempresário de

seja verdadeira, a assessoria do órgão envia o ma-

49 anos gravou uma equipe de Saúde na rua - uma

terial com um carimbo em que se lê: “Esta notícia é

dentista, uma auxiliar e três estagiárias -, todas

verdadeira, compartilhe!”; caso seja falsa, o conte-

vestidas de branco, e postou um vídeo em suas

údo recebe o selo: “Isto é fake news. Não divulgue”.

redes associando a esses profissionais a suposta

amanhã, apesar de não termos certeza absolu-

visita familiar para infectar pessoas.

ta sobre o nosso futuro. Isso é PERSEVERANÇA.

A lista das fake news encontra-se no site www.

guinte; no entanto, colocamos o despertador
para acordar. Isso é ESPERANÇA.

4.

Podemos fazer grandes planos para

saude.gov.br/fakenews. Só no primeiro mês de fun-

Resultado: funcionários foram ameaçados e o

cionamento deste serviço, o Ministério da Saúde

atendimento domiciliar das equipes de Saúde da

já recebeu cerca de 2 mil mensagens. Destas, 310

família chegou a ser temporariamente suspenso. A

apesar disso, casamos e temos filhos. Isso é

eram fake news que foram esclarecidas. Nos demais

polícia agiu rápido e, por meio de câmeras de se-

AMOR.

portais e redes sociais, o órgão monitora uma mé-

gurança, conseguiu identificar o homem. Em de-

dia de 7 mil notícias por dia.

poimento, ele disse estar arrependido e que não

6. Havia um homem velho com o seguin-

imaginava a repercussão que o vídeo teria. Vai res-

te escrito em sua camiseta: “Eu não tenho 70

ponder por calúnia, injúria, difamação e falsidade

anos, eu tenho 26 com 44 anos de experiên-

ideológica.

cia”. Isso é ATITUDE.

VACINAS
Segundo o Ministério da Saúde, 89% das fake
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5.

Nós vemos o sofrimento no mundo;
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DEU ÁGUA NA BOCA

COMO HARMONIZAR

O VINHO IDEAL

Embutidos com Vinhos

para a sua Redonda!

Salames, presuntos, linguiças e outras iguarias conquistaram
o paladar dos brasileiros e merecem ser bem harmonizados,
para que os vinhos possam realçar melhor os seus sabores.
SALAME
Por ser gorduroso, combina com vinhos frisantes,
como o Lambrusco, que é ácido e frutado. Da mesma
maneira, vinhos tintos leves, como o Pinot Noir, costumam harmonizar bem.

SALSICHA E LINGUIÇA
Vinhos rosé e tinto, como Pinot Gris, combinam
com as carnes suínas e também com as apimentadas
ou feitas com temperos mais fortes.

MORTADELA
Embutido cozido de carne e gordura de porco pede

mantes e os vinhos rosé.

PRESUNTOS (CRU E COZIDO)
Aceitam muito bem os tintos como o Pinot Noir, os
brancos, os rosés e os espumantes, como Brut ou Brut
Rosé.

COPA
Trata-se da carne da parte dianteira do lombo, salgada e curada com temperos. A harmonização mais
comum é com vinho frisante Lambrusco.

LOMBO CANADENSE

um vinho capaz de harmonizar com a sua gordura

Fica bom com vinhos com bastante acidez e um

e seus temperos. A combinação de excelência é com

certo grau de maturação, como o Sauvignon Blanc ou

o Lambrusco tinto seco; outras opções são os espu-

Chardonnay.

Até mesmo refeições rápidas pedem harmonização,
como a inigualável combinação de pizza e vinho.
É certo que os tintos, em geral, dominam esse

ry em apenas uma fatia. Por isso, o vinho precisa ser

cenário. Isso acontece porque a massa da pizza e

delicado para não competir com a harmonia desses

o molho de tomate harmonizam muito bem com

dois ingredientes, como um espumante Brut.

esse tipo de vinho. Porém, existem muitas opções
de recheios que permitem diversas combinações,
como é o caso das Pizzas Coopercica, produzidas

Os vinhos tintos frutados vão combinar bem

no setor de Panificação da loja 1 (Jardim Cica) e

com a massa, o queijo e o molho. Algumas opções:

distribuídas para todas as lojas.

Pinot Noir, Sangiovese e Merlot.

Confira abaixo a harmonização de vinhos com
as Pizzas Coopercica, feitas com ingredientes selecionados e com a qualidade que você já conhece!

BAURU, CALABRESA E LOMBO
Pedem um vinho de sabor tão intenso quanto o
dos seus recheios. Um Cabernet Sauvignon se encaixa perfeitamente nessa harmonização porque
consegue suportar a presença marcante dos embutidos.

TÁBUA DE FRIOS
Mortadela e um tipo de presunto (cru ou cozido) encabeçam a lista de compras, quando for servir uma
tábua de frios. Entre os curados, o salame e a copa são presenças obrigatórias. À primeira vista, frios (embutidos e curados) pedem vinhos tintos. Para os mais tradicionais, Lambrusco é uma boa opção.
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MUSSARELA

PORTUGUESA
Presunto, mussarela, cebola, ovos cozidos e
ervilhas. Por receber ingredientes completamente
diferentes, é uma das receitas mais difíceis de harmonização. Para equilibrar esses sabores, só mesmo os vinhos elaborados com a uva Merlot.

BRIGADEIRO E
GOIABADA COM QUEIJO
Pizzas com recheios doces pedem vinhos adoci-

FRANGO COM CATUPIRY

cados. Para acertar, basta escolher um vinho de so-

Esse recheio é capaz de unir o sabor suave de

bremesa, como o Porto ou o espumante Moscatel,

uma carne branca com a textura cremosa do catupi-

naturalmente doce.
• 10 de julho: Dia da Pizza
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ACONTECE AQUI

25 de julho: Convide os amigos para

Degustar Vinhos!
Imperdível! A Coopercica vai reali-

Adega. As vagas são limitadas. Portan-

zar a primeira Confraria de Vinhos, no

to, faça logo a sua inscrição pelo tele-

próximo dia 25, na Adega da loja 3 (V.

fone (11) 3378-2822.

Rio Branco), a partir das 18h30.
Durante a degustação, os Cooperados vão experimentar novos rótulos
de vinhos e ganharão uma taça perso-

CURIOSIDADES
• As confrarias de apreciadores de
vinhos surgiram no Brasil nos anos 80.

nalizada para ser utilizada durante o

• Depois de algum tempo em contato

evento. Além disso, uma variedade de

com o ar, o vinho evolui, revelando ou-

queijos, pães e acompanhamentos se-

tras nuances, aromas e, combinado com

rão servidos.

os pratos escolhidos, outros sabores.

Para participar, será cobrada uma

Então,

encontrem-se,

reencon-

taxa de R$ 100 (cem reais) por pessoa,

trem-se, comprometam-se e divir-

totalmente revertida em compras na

tam-se com e pelo vinho!

Comida de Boteco
em agosto
Dando continuidade à Oficina Gastronômica, a Co-

O chef Alan é formado em Gastronomia, com espe-

opercica realizará “Comida de Boteco”, no dia 07 de

cialização em Cozinha Brasileira, e pós-graduado em

agosto, às 18h30, no espaço de gastronomia da loja 3

Docência de Gastronomia. Participou do reality Sabor

(V. Rio Branco). No comando, os chefs Alan Romera e

em Jogo da GNT; dos programas TV Churrasco do SBT

Ana Lúcia.

e Nosso Campo da TV Tem.

Os participantes vão aprender receitas de boteco.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas!

No cardápio de degustação, dadinho de tapioca com

Aproveite essa oportunidade e faça já a sua inscrição,

geleia de pimenta; bolinho de feijoada e bolinho de

pelo telefone (11) 3378-2822. Para participar do curso,

linguiça recheada.

é preciso ser Cooperado.
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ACONTECE AQUI

É ÉPOCA

Curso de
Risotos
foi um Sucesso!

Julho

Carambola
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.

Os chefs Alan Romera e Ana Lúcia comandaram o concorrido curso de
risotos, realizado no dia 06 de junho, na loja 3 (V. Rio Branco).

LEGUMES

VERDURAS

FRUTAS

bém de degustar três tipos de risoto: abóbora com carne seca, linguiça es-

• Abóbora

• Agrião

• Carambola

fumaçada na cachaça e morango com nozes e doce de leite.

• Batata-doce

• Alho-poró

• Kiwi

• Cará

• Chicória

• Laranja-lima

“Representou uma ótima oportunidade de aprender a fazer risotos. Agora,

• Cenoura

• Coentro

• Mexerica

vou reunir a minha família e os meus amigos para provarem o meu risoto”.

• Cogumelo

• Couve

• Tangerina

• Inhame

• Espinafre

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender a preparar e tam-

Na opinião da Cooperada Sandra Guain, o curso foi muito interessante.

A Cooperada Noya Polido também gostou muito do curso. “Já quero
participar do próximo. Adorei o local, muito bem equipado, e os funcioná-

• Mandioca

rios, muito atenciosos. Meu filho Matheus, que adora risotos, fez questão

• Mandioquinha

de participar. Com as dicas dos chefs, vamos preparar em casa”.

• Milho-verde
• Pepino

A carambola é rica em minerais como cálcio, fósforo e ferro, além de fibras, vitaminas A, C e do complexo
B. Esses nutrientes ajudam na prevenção de gripes e
resfriados porque fortalecem o sistema imunológico.
É uma fruta rica em antioxidantes, que combatem
os radicais livres, considerados os vilões do envelhecimento precoce. Já o potássio auxilia no sistema sanguíneo, diminuindo a pressão e regulando os batimentos cardíacos.

Colabore com a

Ração Solidária!
A Campanha Ração Solidária continua no mês de julho. As doações de
ração, para ajudar as ONGs APATA e Grupo Bom Amigo que protegem e cuidam de cães abandonados, podem ser entregues nas sete lojas.
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Um copo de suco de carambola ou chá de carambola uma vez ao dia ajuda o organismo contra a retenção
de líquidos por causa de seu efeito diurético. Além disso, é indicada em dietas por ser uma fruta pouco calórica (1 unidade tem apenas 30 calorias). Também ajuda
a combater o colesterol, por causa das suas fibras.

CONSUMO
Você pode simplesmente comer a fruta in natura,

A Coopercica apoia as causas voltadas para a proteção animal e con-

mas se quiser variar, pode usar a carambola em ge-

ta com a sua colaboração para que esta campanha seja tão bem-sucedida

leias, compotas e até como guarnição em assados ou

como foi a do ano passado: mais de meia tonelada de ração e produtos de

como ingrediente em saladas. Seu formato, semelhan-

higiene animal foram arrecadados.

te ao de uma estrela, favorece a decoração de pratos.
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É DIA

Cooperativas:
por um trabalho digno!
Este é o tema do Dia Internacional do Cooperativismo,
comemorado em 06 de julho.

O objetivo é justamente reforçar a mensagem de

ressalta as contribuições do movimento cooperati-

que as cooperativas são empresas centradas nas pes-

vo na tentativa de resolver os principais problemas

soas, caracterizadas por um controle democrático

enfrentados pelas Organizações das Nações Unidas

que prioriza o desenvolvimento humano e a justiça

(ONU).

social no local de trabalho.

Em 16 de dezembro de 1992, a Assembleia Geral

“As cooperativas ajudam a preservar o emprego e

da ONU aprovou a resolução que proclamava o pri-

promovem o trabalho decente em todos os setores da

meiro sábado de julho como o Dia Internacional das

economia. Através da participação, os membros têm

Cooperativas.

uma motivação para mudar suas vidas, suas comunidades e o mundo”, comentou o presidente da Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco.

TEMA
Em função da crescente desigualdade mundial,

O emprego cooperativo está longe de ser um fe-

do aumento da insegurança no emprego e dos altos

nômeno marginal. As cooperativas em todo o mun-

níveis de desemprego, particularmente entre os jo-

do empregam ou são a principal fonte de renda para

vens, foi escolhido este tema que apoia o desenvol-

mais de 279 milhões de pessoas – quase 10% do total

vimento sustentável e inclusivo e o trabalho decente.

da população trabalhadora.

As cooperativas têm atuação importantíssima na

Além desses números, diferentes estudos confir-

sociedade, desde a criação de empregos decentes até

mam que na comparação com o emprego em outros

no empoderamento econômico e social das comuni-

setores, os trabalhos cooperativos tendem a ser mais

dades locais.

humanizados e sustentáveis ao longo do tempo; dis-

Segundo as entrevistas realizadas em 10 países

tribuem-se mais uniformemente entre áreas rurais

e publicadas em Cooperatives and Employment: a

e urbanas.

Global Report, “nas cooperativas, os trabalhadores

COMEMORAÇÃO
A data é comemorada anualmente no primeiro
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COOPERCICA & AVEC
vão sortear
Drones
Serão sorteados sete Drones Quadricopteros Vectron
(um por loja), no próximo dia 10 de agosto.

experimentam uma busca por eficiência, flexibilida-

Para participar, na compra de três embalagens de Balas Haribo

de compartilhada, senso de participação, ambiente

(sabores), o Cooperado deverá apresentar o cupom fiscal durante

familiar e forte senso de identidade”.

o prazo de validade da promoção (até o dia 09 de agosto), retirar

sábado de julho e o objetivo desta celebração é aumentar a conscientização das cooperativas. O evento

AQUI VOCÊ GANHA

o cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na
Fonte: Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica. Boa sorte!
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*imagem ilustrativa

RECEITAS

Risoto de Doce de Leite
Ingredientes
1 xícara (chá) de arroz arbóreo
1 colher (sopa) de azeite
50ml de vinho branco
1 caixa de morangos
100g de nozes
100g de doce de leite
4 cravos
3 pedaços de canela em pau
3 unidades de anis estrelado

Modo de preparo
Em uma panela, prepare o caldo com os cravos, canela
em pau e o anis estrelado; deixe aquecer. Lave bem os
morangos, corte-os e reserve. Em uma panela adicione
o azeite, o arroz arbóreo e refogue. Em seguida,
adicione o vinho e o caldo do cozimento aos poucos,
mexendo sem parar, cerca de 20 minutos. Desligue o
fogo, coloque o doce de leite e as nozes; misture bem.
Adicione os morangos e mexa delicadamente. Sirva em
seguida.

FICHA 204

Escondidinho de Batata-doce
e Carne-seca
Ingredientes
1 kg de batata-doce
1 1/2 copo de leite
2 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho grandes
1/2 cebola picada
1 copo de requeijão
1 pitada de sal

Recheio
1 kg de carne-seca
2 colheres (sopa) de azeite
1 1/2 cebola picada
queijo parmesão ralado para cobrir

Modo de preparo
Dessalgue a carne-seca e reserve. Cozinhe a batatadoce e, com ela ainda quente, bata no liquidificador
com o leite até formar um creme grosso. Reserve. Em
uma panela refogue o alho e a cebola no azeite, junte
o creme e mexa bem. Acerte o sal a gosto. Desligue e

Receita do Chef Alan Romera

misture o requeijão, reserve. Corte a carne em cubos
e cozinhe na panela de pressão por 15 minutos, ou
até ficar bem cozida. Escorra a água, desfie a carne
e refogue no azeite junto com a cebola. Montagem:
coloque a metade do creme em uma travessa média,
depois a carne seca, a outra metade do creme por cima;
por último polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao
forno para gratinar.

