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Chapa quente 

O prefeito Marco Bertaiolli (DEM) concedeu ontem longa entrevista ao vivo à jornalista 
Marilei Schiavi, na Rádio Metropolitana. Bertaiolli falou das obras, dos projetos, 
respondeu a reclamações de ouvintes e declarou sua chapa para as eleições de 
outubro: vai de Junji Abe (DEM) para deputado federal, Aloysio Nunes Ferreira Filho 
(PSDB) e Orestes Quércia (PMDB) para o Senado, Geraldo Alckmin (PSDB), para 
governador, e José Serra (PSDB) para presidente.  
 
 

Junji na cabeça 

Embora tenha citado o deputado federal Valdemar Costa Neto (PR), o Boy, como 
grande parceiro na captação de recursos federais para projetos e programas 
mogianos, não declarou voto nele, até porque, garantiu, seu voto é de Junji no que diz 
respeito à Câmara Federal. 
 
 
 
 

Interrogação 

Um voto omitido por Bertaiolli é aquele que deverá ser dado por ele a deputado 
estadual. Obviamente que não será para seu ex-adversário na disputa pela Prefeitura, 
o já parlamentar Luís Carlos Gondim Teixeira (PPS). O nome mais cotado para ser 
digitado pelo prefeito é o do deputado estadual suzanense Estevam Galvão de Oliveira 
(DEM), a quem Bertaiolli é muito grato. Mas o amigo José Luiz Rodrigues (DEM), o Zé 
Louquinho, deverá receber um apoio expressivo.  
 
 
 

Gengibre mogiano 

Deu no Estadão: "Alimento já é reconhecido pela OMS - O agrônomo Alberto Shimoda 
explica que o gengibre gosta de solos argilo-arenosos, com boa drenagem, e de clima 
ameno, com umidade relativa do ar entre 50% e 65%. Por essa razão, as culturas se 
desenvolvem melhor nas encostas, com terrenos bem drenados, e próximos de matas, 
onde a umidade do ar é mais constante". 
 
 
 



 

Exportação 

O principal destino das exportações são EUA, Países Baixos, Reino Unido e Canadá e 
a região de Sorocaba é a maior produtora no Estado, seguida por Pindamonhangaba, 
Mogi das Cruzes e Registro.  
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Origem 

O gengibre (Zinziber officinalis) é originário da Ásia e chegou ao País cerca de um 
século após o descobrimento, no período colonial. Hoje, é cultivado também na faixa 
litorânea do Paraná e Santa Catarina. O chá de gengibre é considerado medicinal e 
usado desde a Antiguidade contra gripes, tosses e dores de garganta. 

 
 

No Globo Rural 
Deu no site do Globo Rural: "Mudança na lavoura - A chegada do frio trouxe 
mudanças na produção de hortaliças no cinturão verde. Na região de Mogi das 
Cruzes, as variedades consumidas cozidas ganham espaço na lavoura. Para garantir 
as vendas, os agricultores apostam nos produtos que podem ser consumidos quentes. 
Em uma área foram plantados quatro hectares apenas com variedades de couve-flor e 
brócolis. Além disso, o preço está bom. Custa cerca de R$ 20 a dúzia".  
 
 
 

Tempo frio 

"Em Mogi das Cruzes, vende cerca de cem dúzias de couve-flor por semana nesta 
época do ano. O agricultor só faz esse cultivo no inverno. São 150 canteiros onde 
também é produzido o brócolis ninja. A venda das folhosas é para recuperar as perdas 
com a alface. A área de oito hectares da verdura é reduzida para apenas um terço 
todo ano quando chegam as baixas temperaturas."  
Osvaldo Birke 



 
 
 

CDHU 

Perceba que coisa curiosa: sobre um poste de Itaquá, há a CDHU de joão-de-barro. 
Diferentemente das "moradias" que o pássaro dessa espécie costumam construir, 
normalmente em unidades térreas, desta vez, eles resolveram ganhar espaço e 
edificar "apartamentos". Faz parte da explosão demográfica até em espécies animais. 

 
 

Fiado  
Deu no R7: "Pedágio oferece ´fiado´ para motorista sem dinheiro - Imagine que você 
está dirigindo seu carro por uma estrada desconhecida e, de repente, se depara com 
uma praça de pedágio. Como sempre, abre a carteira para pegar o dinheiro, mas 
descobre que não tem sequer alguns trocados para pagar a tarifa. O que fazer?"  
 
 
 

Boleto bancário 

Algumas concessionárias emitem boletos bancários com o valor da tarifa para os 
motoristas mais distraídos. O condutor paga a conta quando chegar em casa - ou 
quando avistar o primeiro caixa eletrônico.  
 
 
 

Guararema na rota 

A viagem entre São Paulo e Campos do Jordão, por exemplo, permite essa opção. 
Isso porque a Ecopistas - responsável pelas rodovias Ayrton Senna, que começa em 
São Paulo e termina em Guararema (SP), e Carvalho Pinto, que liga Guararema (SP) 
à via Dutra - é uma das empresas que emitem o boleto.  
 
 
 

Qualquer negócio 

Mas a concessionária afirma, em nota, que este é o último caso, já que aceita diversas 
formas de pagamento: dinheiro, vale pedágio, cheque, além do sistema Sem Parar - 
aquele acessório que libera a passagem com a aproximação do carro".  
 
 
 



Tadeu fora 

O secretário municipal de Finanças, Lucas Tadeu Gomes, solicitou ontem, por motivos 
particulares, desligamento do cargo de secretário. O secretário-adjunto, Vanderlei 
Constante, assume o cargo interinamente.  
Bertaiolli lamentou o pedido de desligamento do secretário. "Ele deu uma grande 
demonstração de dedicação, comprometimento e profissionalismo, colaborando para o 
bom andamento desta gestão". 

 


