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EDITORIAL

Revolta da Vacina

A

Secretaria de Saúde de Mogi
das Cruzes confirmou que um
morador da cidade, de 57 anos,
faleceu no último domingo em
razão da gripe H1N1. Este caso,
conforme noticiado ontem pelo grupo Mogi
News, é o primeiro confirmado no Alto Tietê.
Ainda está em análise a morte de um bebê,
também de Mogi, que teria morrido em consequência dessa doença. Há pela região alguns casos com suspeitas de contágio pela
doença que estão sendo analisados.
No caso confirmado, a Secretaria informou
que o homem sofria de uma doença crônica
e não havia se imunizado. Isso pode evidenciar a despreocupação que parte da população tem, não só a regional, mas de todo o
país, quanto às doenças infectocontagiosas.
Essa possibilidade encontra respaldo em dados apurados pela reportagem junto às prefeituras, que mostram que a vacinação está
aquém do planejado pelas administrações.
Faltando exatamente uma semana para o
fim da campanha direcionada para o chamado grupo de risco, as secretarias de Saúde do Alto Tietê revelam que apenas 66,9%

da meta para esse público foi cumprida. Ou
seja, as pessoas que precisam ser vacinadas
devem achar que a vacina não funciona, ou
que, utilizando uma das máximas brasileiras,
“isso nunca vai acontecer comigo”.
Esse talvez não seja o caso da primeira
vítima, porém, é o pensamento de parte
das pessoas que realmente acreditam que
a imunização é inócua, prejudicial, ou que
é utilizada pelos governos para diminuir o
excedente populacional, em outras palavras, matar.
Dessa maneira, parece que voltamos a 1904,
quando o sanitarista brasileiro e diretor-geral
da Saúde Pública do Brasil, Oswaldo Cruz
(1872-1917), instituiu a campanha obrigatória de vacina contra a varíola. Na época,
até por falta de informação, a população se
rebelou porque não aceitava que um vírus
enfraquecido fosse injetado deliberadamente
nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido
como “Revolta da Vacina”
Atualmente nenhuma ação como essa é
mais esperada, entretanto, a forma de pensar é
semelhante. E isso porque estamos em 2018,
onde a informação está ao alcance de todos.
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CORREÇÃO

Na reportagem ‘Partidos já preparam quadro de pré-candidaturas em
Mogi’, publicada na edição de ontem
do Mogi News, há uma citação a respeito do PT que aponta o lançamento de três candidatos: Sanclair Cruz,
para deputado federal, e Alessandra Shimomoto e o professor Claudio Betzler, para estaduais. Por um
equívoco no fechamento da matéria,
não foi atribuída a autoria da frase,
que é do vereador Rodrigo Valverde
(PT). Ao parlamentar mogiano pedimos desculpas pelo erro.

NEYMAR

Maior astro do futebol francês e que
estará na Copa do Mundo defendendo o Brasil, Neymar também marcará presença em livrarias, supermercados e plataformas virtuais para o
público da língua francesa. A Mauricio de Sousa Produções está lançando o primeiro livro da série, “As
aventuras de Neymar”, na França,
Bélgica e Suíça.

FAMÍLIA

As histórias contam as aventuras do
garotinho Neymar Jr., apaixonado
pelo futebol e que compartilha isso

Olavo Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Família Alabarce
Nildo Alabarce comanda
uma família de empreendedores. Os seus avós José Alabarce Gimenez se casou com
Ângela Lopes Prado, eram
espanhóis e se casaram no
Brasil. O filho Raphael Alabarce Lopes se casou com
Laura Mayer Alabarce, país
de Nildo que é filho único.
Nildo se casou com Valéria
Rezende Alabarce e tiveram
três filhos: Roberta Rafael e
Ronaldo.
O pai de Nildo, senhor Raphael, começou na lavoura
em Sabaúna, posteriormente se mudou para São Paulo
em 1937 e se tornou sócio
do seu irmão José Alabarce
Lopes em comércio no Mercado Municipal de São Paulo.
Em 1942, retornou a Mogi e
se estabeleceu com ramo de
produtos para lavoura. Em

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

1949 foi um dos fundadores
da Cia. de Melhoramentos de
Mogi das Cruzes e no mesmo
ano começou um loteamento
que hoje é o bairro Mogilar.
Nildo estudou direito em
Taubaté e advogou durante
11 anos com o Dr. Jair Rocha
Batalha famoso advogado de
Mogi das Cruzes. A família
tinha um prédio na rua Dr.
Deodato Wertheimer, nº.
1600, que era ocupado pelo
Supermercado Dias, mas foi
desocupado. Nildo reformou
o prédio pensando em alugar,
mas o filho caçula, Ronaldo,
com 17 anos de idade, o aconselhou a não alugar mais e
que deveria montar um supermercado no local. E assim
foi feito. Surgiu o primeiro
supermercado Alabarce que
até hoje é a matriz das lojas.
Além desse, há outras lojas,

na Vila Oliveira, Brás Cubas
e no Mogilar.
Em 1973 até 1998 foi proprietário de três postos de gasolina. Mas é preciso destacar
que Valéria, sua esposa, foi a
maior incentivadora, lutadora
e com muita garra trabalhou
para que estes empreendimentos fossem frutíferos.
Considere que esta família
de empreendedores oferta a
Mogi das Cruzes muitos empregos. É um orgulho para
o município. É um exemplo
para quem quer ter sucesso
em suas vidas.
Há um velho ditado popular que diz: “A vida é dura
para quem é mole!”. Você
quer sucesso? Siga o exemplo e garra desta família ou
daquele que se atira para o
trabalho com muito amor e
dedicação.
Olavo Câmara é advogado, professor,
Mestre e Doutor em Direito e Política.

CHARGE

com a sua família e diversos personagens criados para a publicação.
A série terá três livros no formato
padrão em que os franceses estão
acostumados a ler quadrinhos. O segundo volume sairá em 11 de julho.

DIREITOS

Os direitos autorais da publicação
são inteiramente doados ao Instituto Projeto Neymar Jr., que atende crianças carentes do bairro Jardim Glória, de Praia Grande, com
uma estrutura de atividades extracurriculares de natureza educacional e esportiva.

CONCORRIDO

O curso técnico de Administração,
dentro do núcleo Gestão e Negócios,
é o mais procurado pelos candidatos
no vestibulinho da Escola Técnica
Estadual (Etec) Presidente Vargas,
em Mogi das Cruzes. Para 40 vagas
disponíveis, 453 estudantes fizeram
a inscrição, o que dá um índice de
11,32 candidatos por vaga. Na classificação geral do Estado, com um
total aproximado de 150 mil inscritos, o curso mogiano é o sexto mais
concorrido. O exame será realizado
no domingo, dia 24 de junho.

