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Gota realiza campanha de doação de leite humano
Campanha da maternidade hoje (18), no Parque Infantil, é alusiva ao 19 de maio, Dia Nacional de Doação de Leite Humano
A Maternidade Gota de
leite realiza hoje (18), das
9h às 17h, no Parque Infantil, a Campanha de
Doação de Leite Humano,
alusiva ao dia 19 de maio Dia Nacional de Doação
de Leite Humano.
A campanha objetiva
mobilizar novas mães doadoras na cidade e na região de Araraquara sobre
a importância deste gesto,
que a exemplo da doação
de sangue pode salvar vidas. Todo leite humano
coletado é destinado à
amamentação de bebês
nascidos de forma prematura na Gota de Leite.
Durante a campanha no
Parque Infantil também
serão realizadas palestras
temáticas, distribuídos
panfletos, feitos cadastros
de futuras doadoras e serviços de orientação sobre
amamentação.
Em entrevista ao programa ‘Canal Direto com a
Prefeitura’, na quinta-feira (16), a nutricionista responsável pelo Posto de
Coleta da Maternidade

Gota de Leite, Mayara
Perna Assoni Alarcon, reforçou a importância da
doação.
Segundo Mayara, o Posto de Coleta de Leite Humano de Araraquara, instalado na própria Gota de
Leite, atende a recém-nascidos prematuros, ou com
algum problema de saúde,
da UTI Neonatal da própria maternidade e da UTI
Neonatal do Hospital São
Paulo, com quem mantém
parceria.
O leite humano é priorizado para prematuros de
extremo ou baixo peso, que
recebem entre um mililitro
a 30 mililitros em cada etapa da amamentação, segundo a nutricionista.
“O estoque atual da
maternidade permite o
atendimento a prematuros, mas o ideal seria ter
estoque para atender a todos os bebês da maternidade”, disse Mayara.
Motivação
Existem vários motivos
que impedem uma amamentação normal da mãe

de prematuros, como a dificuldade de o bebê sugar
o leite normalmente do
seio materno.
Neste caso, a própria
mãe retira seu leite para ser
armazenado no Posto de
Coleta para que ela possa
atender o próprio filho recém- nascido, já com o leite pasteurizado.
“Por isso, a gente realiza
a campanha para estar
sempre captando novas
doadoras para o Posto de
Coleta, já que a maternidade utiliza mais de um litro
por dia na amamentação

dos prematuros”, acrescentou a nutricionista.
Vale destacar que toda
mãe que estiver amamentando normalmente seu filho, diretamente ou através do Posto de Coleta,
pode ser doadora, desde
que tenha quantidade excedente de leite, seja saudável e apresente seus exames de Pré Natal compatíveis com a doação.
Também é preciso ser soropositivo negativo em HIV,
Sífilis e Hepatite B, não consumir álcool e drogas e, se
tiver o vício, não fumar mais

Unimed renova parceria com a Prefeitura para
continuidade das Escolinhas de Esportes
Projeto terminou 2018 com 6.870 crianças e adolescentes participantes em
41 bairros de Araraquara, além dos assentamentos
Crédito:Tetê Viviani

O prefeito Edinho e representantes da Unimed
Araraquara assinaram na
quinta-feira (16), na sala de
reuniões da Prefeitura, a renovação do convênio para
a continuidade do programa Escolinhas de Esportes
pelos próximos 12 meses.
A Unimed é a principal
parceira da Prefeitura no
projeto e fornece todos os
materiais esportivos das Escolinhas, além de garantir o
pronto-atendimento a crianças e adolescentes no caso de
acidentes ocorridos durante as aulas e contribuir com
passes de ônibus para o
transporte dos alunos.
Essa parceria começou
em 2001, na primeira passagem de Edinho pela Prefeitura, e está sendo renovada todos os anos. Em
2018, as Escolinhas fecharam dezembro com 6.870
crianças e adolescentes frequentando as aulas. São
21 modalidades esportivas
em 54 pontos de 41 bairros, além dos assentamen-

tos rurais (Bela Vista e
Monte Alegre): atletismo,
basquete, futebol masculino e feminino, futsal, ginástica artística, handebol,
judô, caratê, kickboxing,
taekwondo, natação, tênis
de mesa, tênis de campo,
vôlei, badminton, biribol,
rugby, skate, damas, xadrez e ciclismo.
“Seria impossível ter um
projeto esportivo dessa dimensão sem a Unimed, a
quem sou muito grato. A
maior parte das nossas modalidades têm equipes de
competição, sendo que os
atletas vêm das Escolinhas.
Se nós formarmos atletas de
elite, profissionais, é o melhor dos mundos. Se não,
iremos formar cidadãs e cidadãos melhores”, disse
Edinho no evento.
O presidente da Unimed
Araraquara, José Paulo
Luz Lima, agradeceu à
Prefeitura pela parceria. “É
desejo nosso sempre continuar com vocês. É um programa que traz muitos be-

nefícios para a cidade, pois
forma atletas e pessoas. Ajuda a moldar a personalidade, o caráter. A Unimed só
tem a agradecer a todos
vocês”, afirmou.
O secretário de Esportes
e Lazer, Everson Miguel
Inforsato, o Dicão, também
fez agradecimentos. “Sem
a Unimed, essa parceria
não seria tão exitosa como
ela é. A parceria é fundamental. Quero cumprimentar a Unimed e todos
os professores e monitores
presentes. Com vocês, va-

mos atender cada vez mais
crianças”, opinou.
Ainda estiveram na solenidade o diretor administrativo e financeiro da Unimed Araraquara, Carlos
Fernando Camargo, e o
gestor de mercado, Rodrigo Marine; a presidente da
Fundesport (Fundação de
Amparo ao Esporte do
Município de Araraquara),
Milena Pavanelli; a gerente das Escolinhas de Esportes, Célia Paula de Lima,
além dos monitores e professores das Escolinhas.

LOTERIAS CAIXA SORTEIAM MAIS DE
R$ 16 MILHÕES HOJE (18)
Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 7 milhões, no sorteio, em São Paulo
A partir desta sexta-feira
(17), sete modalidades das
loterias CAIXA sorteiam
mais de R$ 16 milhões. A
Mega-Sena possui a maior
premiação que está estimada em R$ 7 milhões, a Timemania, Dupla-Sena e
Lotomania podem pagar
juntas mais de R$ 4 milhões,
hoje (18). Nesta data (17), a
Quina, Lotofácil e Lotomania tem prêmios estimados
em R$ 1,4 milhão, R$ 2 milhões e R$ 2,2 milhões, respectivamente. Os sorteios
acontecerão no Espaço Loterias CAIXA, espaço exclusivo de sorteios e aberto ao
público, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê,
em São Paulo (SP).

Aplicado na Poupança da
CAIXA, o montante dos prêmios, referente as sete modalidades, pode render
mais de R$ 59 mil por mês.
O valor é suficiente para
adquirir 32 apartamentos,
no valor de R$ 500 mil cada.
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de
Brasília) em qualquer lotérica do país e também no
Portal Loterias Online
(www.loteriasonline.caixa.gov.br).
Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas, na
Mega-Sena, pelo seu computador pessoal, tablet ou
smartphone. Para isso,
basta ter conta corrente no
banco e ser maior de 18

anos. O serviço funciona
das 8h às 22h (horário de
Brasília), exceto em dias de
sorteios, quando as apostas
se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.
Para jogar pela internet,
no Portal Loterias Online,
o apostador precisa ser
maior de 18 anos e efetuar
um pequeno cadastro. O
cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e
paga todas as suas apostas
de uma só vez, utilizando
o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no
Portal (que pode conter
apostas de todas as modalidades disponíveis no site)
é de R$ 30,00 e máximo de

R$ 500,00 por dia. Os
apostadores também podem optar no portal pelos
combos de apostas que
podem ser de apenas uma
modalidade (sorteio especial da Quina de São João)
ou de várias modalidades.
Na seleção do combo, o
cliente pode escolher entre
visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema
escolhe aleatoriamente os
números da aposta, quando da sua efetivação.
Mais informações sobre
as Loterias CAIXA estão
disponíveis no site oficial
h t t p : / / w w w. l o t e r i as.caixa.gov.br.

que dez cigarros por dia e
nem fazer uso de medicamentos incompatíveis com
a amamentação.
Vale destacar também
que todas as mães de Araraquara ou de cidades vizinhas podem ser doadoras de leite humano, desde que atenda a todos esses requisitos.
Ainda segundo Mayara,
o Posto de Coleta de Leite
Humano de Araraquara é
vinculado ao Banco de Leite Materno de Ribeirão
Preto, que pausteriza o leite e o devolve para a Gota
de Leite e ao Hospital São
Paulo.
Procedimento
A coleta de leite humano
é feita a domicilio, embora
na primeira vez a mãe doadora tenha que ir à maternidade, de segunda a sábado, das 7h às 18h30, passar
por uma triagem, se cadastrar e ser avaliada pela equipe de enfermagem.
“Até para que ela receba todas as orientações de
higiene e o kit contendo
frasco estéril, gazes e más-

cara, para o procedimento de coleta em sua própria residência. Esse leite
será recolhido pela própria
equipe da maternidade e
para cada coleta, que pode
ser feita, inclusive, no local
de trabalho, é entregue
um novo kit”.
Ainda de acordo com
Mayara Perna Assoni
Alarcon, a doação de leite
humano é tão importante
quanto à doação de sangue, porque também salva vidas.
“O leite humano é o primeiro e principal alimento que o bebê prematuro
pode receber, principalmente aquele que não consegue sugar o leite materno. Um litro de leite humano pode salvar até dez bebês numa maternidade”,
enfatizou a nutricionista.
Ao vivo
Vale lembrar que o programa ‘Canal Direto com
a Prefeitura’ vai ao ar ao
vivo, às 18h30, de segunda a sexta-feira, na página do Facebook da Prefeitura de Araraquara.

Novo jato executivo Praetor
600 da Embraer realiza sua
primeira travessia
transatlântica, abastecido
por biocombustível
O novo jato executivo Praetor 600 da Embraer realizou ontem a sua primeira travessia transatlântica, abastecido por biocombustível SAJF (do inglês, Sustainable
Alternative Jet Fuel). A aeronave chegou em Farnborough, nos arredores de Londres, no Reino Unido, tendo partido do aeroporto Teterboro, próximo de Nova
York, nos Estados Unidos. Na sua primeira travessia
transatlântica o Praetor 600 percorreu mais de 5 mil
quilômetros (3 mil milhas náuticas), abastecido com
mais de 6.800 kg de combustível, dos quais 1.361 kg
(3.000 lb) eram biocombustível SAJF.
A Embraer apresentará os novos jatos Praetor na EBACE (do inglês, European Business Aviation Conference
and Exhibition), exposição e convenção europeia da
aviação executiva que acontecerá em Genebra, na Suiça, de 21 a 23 de maio. O novo jato executivo de porte
médio Praetor 500 e de porte super médio Praetor 600
foram apresentados em outubro de 2018.
Na exposição estática na EBACE, a empresa exibirá o
Phenom 100EV, Phenom 300E, Praetor 500, Praetor
600, Legacy 650E e o Lineage 1000E. Todas as aeronaves chegarão à convenção abastecidos com biocombustível SAJF.
Antes da chegada à EBACE, a Embraer participará
de um evento sobre biocombustível no aeroporto de
Farnborough no dia 18 de maio. Esse encontro marca
o primeiro aniversário da Coalisão da Aviação Executiva para Combustível Alternativo Sustentável para Jatos, lançada na edição de 2018 da EBACE, além do décimo aniversário do Compromisso da Aviação Executiva sobre Mudanças Climáticas, anunciado em 2009.
O evento “Fueling the Future” (“Abastecendo o Futuro”, em tradução literal) reunirá líderes civis e da aviação executiva para discutir o caminho a seguir na adoção de SAJF, a fim de alcançar os objetivos da coalisão
de reduzir emissões por meio de investimentos e inovação. Diversas aeronaves de fabricantes de jatos executivos partirão para a EBACE abastecidos com SAJF.
A jornada do Praetor 600 à EBACE teve início dia 8
de maio, quando percorreu quase 7 mil quilômetros do
aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos,
até Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Esse foi o voo
mais longo da aeronave até hoje, que contou com uma
carga útil de 544 kg, equivalente a seis passageiros.
O Praetor 600 é o melhor jato executivo de porte super médio já desenvolvido. Com desempenho superior,
ultrapassou todas as suas metas de projeto e é capaz de
voar mais de 4.000 milhas náuticas em velocidade de
cruzeiro, ou mais que 3.700 milhas náuticas a Mach
.80 em pistas mais curtas que 4.500 pés, complementado por uma excelente capacidade de carga.
É também o primeiro jato executivo com tecnologia
Full Fly-by-Wire e redução ativa de turbulência, tornando cada voo não apenas o mais suave, mas também o mais eficiente possível.

