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Ideia partiu de uma jornalista de Mogi, que está organizando uma festa para pessoas com mobilidade reduzida

Evento no Clube de Campo irá
promover a inclusão social

Isabella Grisaro

Mogi News

Rose: ‘Sentimos a alegria
de viver com eles’

necessidades especiais, no
entanto, ela percebeu que
poderia ajudar esse grupo
de outra maneira. “Sentimos
a alegria de viver com eles
e, a partir disso, surgiu a
necessidade de elevar essa
sensação, para que se sintam felizes e capazes, tendo
acesso a cultura, entretenimento e diversão”, explicou
a organizadora.
A jornalista reforçou que
todos estão convidados, e
que a festa contará com DJ,
a Escola de Samba Estação
Primeira de Brás Cubas ,
o“Brascubão”, maquiadores

Para participar é preciso comprar uma camiseta no valor de R$ 29,90 por meio de um número de telefone

e muita dança, mas também
há a preocupação técnica e
com o bem-estar de todos
que estarão presentes. “Todas
as bebidas não-alcoólicas

e petiscos foram pensados
nos mínimos detalhes para
se enquadrar com o que é
melhor para a saúde de cada
participante”, concluiu.
Divulgação

O Clube de Campo de
Mogi das Cruzes sedia, neste
sábado de folia, no salão social,
o “Carnaval da Inclusão”. O
evento irá ocorrer das 15 às
18 horas, e reunirá pessoas
com mobilidade reduzida
em uma tarde com música,
apresentações de dança, sessão
de maquiagem e muito mais
para promover a inclusão
social e a alegria de todos.
A intenção de promover
um evento desse porte partiu
da jornalista Rose Odashima,
que ao lado de Leonardo
Odashima e Fábio de Freitas, está organizando a ação
social. De acordo com ela,
a festa é para acabar com o
preconceito. “Somos todos
iguais e toda forma de amor
vale a pena”.
A apresentação de dança
será realizada pelo grupo
“Dança Sobre Rodas”, o qual
é formado por cadeirantes.
O projeto foi planejado pelo
fisioterapeuta Fábio de Freitas, que também é um dos
organizadores do Carnaval.
Ela revelou que a ideia
surgiu a partir da intenção
de fazer uma exposição fotográfica sobre pessoas com

Divulgação

Acidente deixa quatro feridos Um acidente ocorrido anteontem à tarde, na
avenida Japão, no bairro Jardim Aeroporto, em Mogi das Cruzes, deixou quatro
pessoas feridas. De acordo com informações passadas pelo 17º Batalhão da
Polícia Militar, dois veículos, um Fiat Doblò e um Ford Escort, colidiram após
um dos motoristas perder o controle. No mesmo dia, mas pela manhã, um
motociclista morreu depois de bater a moto que ele guiava contra uma parede,
na avenida Francisco Ferreira Lopes, em Brás Cubas. Ele morreu na hora. Um
passageiro que viajava com ele ficou gravemente ferido e faleceu no hospital.
Ambos os casos serão investigados.

Os interessados em participar do evento devem
comprar o convite, que
é uma camiseta, no valor
de R$ 29,90. Todos os

pedidos devem ser feitos
pelo telefone 99825-4684,
já que no local não haverá
bilheteria.
*Texto supervisionado pelo editor.

Meio ambiente

Semae planeja plantio de
3 mil árvores até março
A Prefeitura de Mogi das de Sabaúna e ETE Leste, entre
Cruzes autorizou o Serviço outros.
de Águas e Esgotos (Semae) a
Essa nova plantação contará
plantar mais de 3 mil mudas com 350 mudas no Parque
de árvores em três regiões da Centenário, 2.690 unidades
cidade. A ação é uma compen- no Parque Leon Feffer e 815
sação ambiental e também é em torno da ETE Leste, em
contemplada pelo programa
“Move Mogi”.
A proposta é que 3,1 mil Essa proposta
mudas de árvores frutíferas e surgiu devido ao
nativas da região sejam plantadas planejamento de
nos parques. De acordo com uma compensação
a administração municipal, ambiental
ainda não há data definida
para o início do plantio, mas
a previsão é de que comece César de Souza, de acordo
ainda no primeiro trimestre com informações do Semae. As
deste ano
novas mudas serão somente de
Essa proposta surgiu devi- árvores nativas da região, que
do ao planejamento de uma são espécies frutíferas e, dentre
compensação ambiental pela elas, estão a jabuticabeira, a
construção de empreendimen- laranjeira-do-mato, a goiabatos como a futura Estação de -branca, o pequi e a pitangueira.
Tratamento de Esgoto (ETE) Elas serão colocadas em locais

onde há espaço e condições
naturais para que cresçam
saudáveis e deem muitos frutos.
Entre elas, a jabuticabeira
se destaca por ser uma espécie
que pode ser plantada em
diversas regiões, devido a sua
resistência climas tropicais e
frios, podendo aguentar até
mesmo a geadas, e pelo fácil
acesso aos frutos.
A ação também faz parte do
programa “Move Mogi”, que
prevê o plantio de 35 mil novas
árvores até 2020, totalizando
50 mil com as já plantadas até
o momento.
O Parque Centenário da Imigração Japonesa fica localizado
na avenida Francisco Rodrigues
Filho, 2006, e o Parque Leon
Feffer, na avenida Valentina
Mello Freire Borenstein, sem
número. (I.G.)
Texto supervisionado pelo editor.

