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O encerramento do 5° festival de Verão de Mogi das
Cruzes, ocorrido na tarde de ontem no Parque Centenário, atraiu um grande público apesar da chuva. O
evento marcou o 1° Encontro de Bateristas do Alto
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VIAS PÚBLICAS

Estudos realizados pela Prefeitura pretendem contemplar outras ruas, mas execução dependerá do orçamento

Obras para pavimentação em
Jundiapeba estão 90% prontas

Isabella Grisaro*

As obras nas ruas do distrito de Jundiapeba, em Mogi
das Cruzes, estão aproximadamente 90% concluídas,
segundo informações da
Secretaria Municipal de
Obras. A previsão é que as
intervenções, que abrangem
22 trechos de 17 vias locais,
sejam entregues em março,
se não houver incidência de
chuva nas próximas semanas.
Os serviços realizados são
de drenagem, pavimentação
e implantação de sarjetas,
e estão praticamente concluídos em todas as ruas
selecionadas pelo projeto e,
de acordo com a Prefeitura,
faltam apenas trabalhos
referentes a calçadas.
As ruas contempladas ainda

Vitoria Mikaelli

estavam sem pavimentação
em alguns trechos, locais
que estão sendo asfaltados.
Porém o serviço está sendo
feito apenas em alguns pontos
dessas vias, e não em suas
extensões totais.

Os serviços realizados
são de drenagem,
pavimentação e
implantação de
sarjetas
Os caminhos selecionados
são as ruas Alicio de Carvalho, Alexandre Andreotti,
Augusto Regueiro, José Pereira, Honduras, Lourenço
Dellanina, José Antonio de
Melo, Talete Maccio, José
da Silva Barreto, Bolívia,

Expectativa da Secretaria de Obras é que as intervenções terminem mês que vem

Inglaterra e Venezuela, que
receberão pavimento em um
trecho. Já as ruas Dolores de

Aquino, Manoel Fernandes,
Francisco Soares Marialva,
Benedita Pereira Franco e

Manoel de Freitas Garcia
receberão asfalto em duas
partes cada uma.

Há estudos por parte da
Secretaria de Obras para que
novos trechos dessas ruas,
ou até mesmo novas vias
de Jundiapeba, recebam os
trabalhos de pavimentação,
mas a Prefeitura afirmou que
todos os serviços dependerão da disponibilização de
recursos, razão pela qual
ainda não é possível ter
previsão de execução.
Até outubro do ano passado, cerca de 42% das ações
já estavam concluídas. O
projeto contempla o asfaltamento de mais de cinco
mil metros lineares de via,
além de serviços de drenagem, com a instauração de
mais de três mil metros de
tubulação para captação de
água das chuvas.
*Texto supervisionado pelo editor.

Educação

Aedes aegypti

Parceria promove gosto pela leitura

Atenção com mosquito
durante o Carnaval

A primeira Geladeira
Literária, uma biblioteca
itinerante, está disponível na
Diretoria de Ensino de Mogi
das Cruzes. O projeto surgiu
na parceria da Secretaria
da Educação com o Rotary
Club de Mogi das Cruzes
Norte, batizado de “Escola
de Portas Abertas”.
A parceria busca facilitar
a participação do Rotary
Club nas escolas estaduais
da cidade, e a meta para o
primeiro semestre desse ano
é distribuir um total de dez
geladeiras literárias.
As escolas que possuem
geladeiras antigas, que não
estão mais em uso, podem
receber a estante de livros. Ao
invés de serem enviadas ao
ferro velho, são reaproveitadas,
reformadas e devolvidas à
instituição recheadas com
livros.
O idealizador da parceria,
Marcelo Fialho, que é diretor
de escola e também membro
do Rotary, explicou que a ação
pretende atingir o máximo
de pessoas. “Levar a leitura

Marcelo Fialho/Divulgação

Depois de reformada, geladeira retorna com livros

para todos e resgatar o livro
é o principal objetivo. O
mundo virtual é muito bom,
mas a tradição de ler um livro
de verdade é melhor ainda

e, infelizmente, se perdeu.
É isso que o projeto busca
resgatar”, afirmou ele.
O diretor reforçou, ainda,
que toda a comunidade

local pode participar para
promover a leitura cada vez
mais. “O aluno pode pegar
um exemplar e deixar outro
no lugar, algum que já leu e
não utiliza mais e que outra
pessoa pode aproveitar”.
A presidente do Rotary Club
de Mogi das Cruzes Norte,
Mara Modolo, afirmou em
entrevista que estava feliz com
a conquista e falou sobre a
importância da ação. “Dessa
forma as pessoas podem
compartilhar, melhorar a
leitura e ter acesso aos livros,
que são caros”, disse ela, que
aproveitou para comentar
sobre o movimento dos livros,
que ao ser compartilhados
podem levar a aprendizagem
a outros alunos e professores.
A primeira geladeira está
na Diretoria de Ensino, na
rua Antônio Cândido Vieira,
451, no centro. A próxima
já está programada e será
enviada para uma escola
no Jardim Margarida, e a
terceira, para o distrito de
Jundiapeba. (I.G.)
Texto supervisionado pelo editor.

Durante o Carnaval, muitas
pessoas aproveitam o feriado
para viajar, enquanto outras
preferem curtir a folia ou
simplesmente descansar.
Independente da escolha,
o Núcleo de Prevenção e
Controle das Arboviroses
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes faz um alerta: dentro
ou fora de casa, os cuidados
para evitar o acúmulo de
água e a proliferação do
Aedes aegypti devem ser
permanentes.
Antes de viajar, faça uma
vistoria detalhada dentro
de casa e nos quintais com
objetivo de eliminar os
recipientes ou tampar reservatórios que possam
acumular água parada e
servir como criadouro para
o mosquito transmissor da
dengue, zika, chikungunya
e febre amarela.
É necessário fechar as
tampas de vasos sanitários
e de ralos dos banheiros,
tampar tonéis, caixas d’água

e recipientes que possam
acumular água. No quintal,
garrafas vazias devem ser
guardadas de cabeça para
baixo e pneus devem ser
mantidos secos e abrigados
em local coberto. Os vasos
das plantas e as vasilhas
dos animais de estimação
devem ser lavados.
O ciclo do Aedes aegypti
dura cerca de sete dias,
ou seja, esse é o tempo
necessário para que os
ovos depositados pelos
mosquitos se eclodam. Por
isso, se o morador vistoriar
corretamente a casa antes
de sair para o feriado é
possível evitar que a larva
se transforme em mosquito.
Outra medida importante
é o uso de repelentes, respeitando sempre as instruções
do fabricante. Roupas que
minimizem a exposição da
pele também proporcionam
alguma proteção às picadas
dos mosquitos e podem ser
adotadas.

