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Hoje

fluidez

Encontro de bateristas
encerra Festival de Verão

Marcus Melo vistoriou ontem o local da nova rotatória,
construída pela Helbor em contrapartida a projetos

Hoje acontece o encerramento do 5º Festival de
Verão de Mogi das Cruzes.
E o último evento da agenda
é uma realização inédita,
que poderá ser conferida
gratuitamente, a partir das 13
horas, no Parque Centenário.
Será um encontro entre 50
bateristas, que tocarão juntos,
formando uma orquestra.
Idealizado pelo baterista e
professor de bateria mogiano,
Willian Furtado, o evento
tem por objetivo fomentar e
dar visibilidade à cultura da
orquestra de bateria em Mogi,
apresentando essa prática
por meio de vários ritmos
brasileiros. O repertório vai
incluir estilos como samba,

Divulgação

Vendramini é destaque

salsa, funk e forró.
Entre bateristas mogianos
que estarão presentes, um
dos destaques é Raphael
Vendramini, que possui um
estúdio de bateria na cidade.
Outras presenças confirmadas
são de Humberto Henrique

Rodella, fundador de uma
renomada marca de instrumentos musicais e que
vai ministrar uma palestra.
Também poderá ser conferida a primeira exposição de
baterias vintage no Brasil,
organizada por Oscar de
Oliveira. Haverá, ao todo,
15 baterias expostas.
A exposição Eclético 2,
assinada por Jorge Solyano,
que está desde o dia 26 de
janeiro na Galeria de Artes
Wanda Coelho Barbieri, no
piso térreo do Centro Cultural
de Mogi das Cruzes, também
será encerrada hoje. Ao longo
dos últimos 15 dias, o Festival
proporcionou atrações de
diversos segmentos culturais.

Embargo

Carnaval de Sabaúna pode
ser cancelado pela Justiça
O Carnaval de rua do distrito de Sabaúna, em Mogi das
Cruzes, pode ser embargado
caso a Justiça aceite o pedido
do Ministério Público (MP)
sobre a ausência de condições
de segurança para a realização
do evento, que está programado
para ocorrer nos quatro dias
de folia. O ofício que relatava
os problemas de segurança

ao MP foi elaborado pelo 17º
Batalhão da Polícia Militar.
O Comando da PM em
Mogi informou que os promotores do evento não apresentaram a tempo a Certidão
de Providências, que é um
documento de exigência legal
para a realização de eventos
desse porte e, como o prazo
está curto, a Polícia Militar

decidiu oficiar o MP.
De qualquer maneira, o
Batalhão informou, por meio
de nota, que o planejamento
policial para o Carnaval em
Sabaúna está mantido, porém,
caso ocorra algum acidente
por falta de segurança ou
outros requisitos obrigatórios,
os promotores do evento
podem ser responsabilizados.
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Trânsito tem
alterações em
César de Souza
O prefeito de Mogi, Marcus
Melo (PSDB), vistoriou, na
manhã de ontem, a nova
rotatória construída no encontro da avenida Vereador
Dante Jordão Stoppa com a
rua José Lemos, no distrito
de César de Souza. O trânsito
no local foi liberado por volta
das 9 horas, quando também
ocorreram mudanças no
trânsito da região. A obra é
fruto de uma contrapartida
da construtora Helbor para
a implantação de novos
projetos imobiliários nas
imediações.
“A nova rotatória oferecerá
mais fluidez e segurança para
o trânsito e para os pedestres
que circulam nesta região,
que está crescendo bastante.
Além disso, as alterações
realizadas pela Secretaria
de Transportes devem facilitar os deslocamentos”,
afirmou Melo, lembrando
que a secretaria manterá o
monitoramento na região.
O prefeito foi acompanhado pelo vice-prefeito
Juliano Abe; os secretários
municipais de Transportes,
José Luiz Freire de Almeida,
e de Obras, Walter Zago; o
vereador Diego de Amorim
Martins, o Diegão (PMDB),
e representantes da Helbor.
As ruas Nilo Garcia Alabarce
e Vereador Antonio Teixeira
Muniz passaram a ter mão
dupla de direção. Além disso,
a Secretaria Municipal de
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Ney Sarmento/PMMC

Uma outra rotarória pode ser construída na região

Transportes sinalizou uma
rotatória no encontro das
ruas José Lemos e Nilo Garcia
Alabarce. Ela oferecerá mais
segurança para os motoristas
que se deslocam entre o
Jardim das Bandeiras e o
Jardim São Pedro, cruzando
a avenida João XXIII.
Já os motoristas que trafegam no sentido bairro-centro
da avenida João XXIII não
podem virar à direita na rua
José Lemos. A medida busca
oferecer mais segurança aos
pedestres. As opções para o
motorista que deseja acessar
a região do Jardim São Pedro
são vias como as ruas Rômulo
Pasqualini, Osvaldo Herzer
e Vereadora Marta Pinheiro
dos Santos.
Outra novidade será a
permissão de estacionamento
de veículos na rua José Lemos, no quarteirão entre a
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avenida Vereador Dante Jordão
Stoppa e a rua Nilo Garcia
Alabarce. Já na rua Rômulo
Pasqualini será mantida a
circulação em duas mãos
de direção entre a avenida Paulo VI e a rua Izabel
Motta da Silva. A alteração
havia sido adotada durante
as obras da nova rotatória.
Apenas o quarteirão da via
entre a avenida Ricieri José
Marcatto e a rua Izabel Motta
da Silva permanecerá com
mão única de direção.

Ônibus

Com a liberação, as linhas
de ônibus que tiveram alteração voltaram a ter seus
trajetos normais. São os
casos das linhas C502 (Cezar
de Souza via Dante Jordão
Stoppa), E511 (Rio Acima),
E512 (Vila Aparecida) e E506
(Morada do Sol).
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