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Distanciamento social

São Paulo condicionou a programação de fim de ano à disponibilização de vacina, e o mesmo serve para região

Festas tradicionais ficam
ameaçadas pela Covid-19
Mogi News/Arquivo

Daniel Carvalho/Mogi News

Impensável: Evento atrai cerca de 500 mil turistas

208 Guararema (Terminal
Rodoviário de Guararema)
- Mogi das Cruzes (Terminal
Rodoviário Geraldo Scavone)
para atender os visitantes da
10ª edição do Guararema
Cidade Natal, no ano passado.
Em tempos de pandemia, a
recomendação é o distanciamento social, logo, tamanha
aglomeração é impensável.
Com o lema atual “Visite
Guararema, Mas Não Agora”,
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Encanto de Natal, que a realização de quaisquer depende do Plano de São dos legalmente na Avenida
Guararema corre o risco

Natal, pois estamos todos
voltados para o controle
da pandemia da Covid-19”,
informou o prefeito Adriano
Leite à reportagem.
A realidade de incertezas sobre as festividades de
Guararema também é a de
outras cidades da região que
festejam o Natal e a virada
de ano. No mesmo sentido,
as Prefeituras de Guararema,
Suzano e Itaquaquecetuba se
mostraram preocupadas no
combate da pandemia, não
confirmando a realização de
eventos natalinos.
Ainda é cedo para entender qual será o impacto do
coronavírus na realização
de grandes eventos no Alto
Tietê nos próximos meses,
mas, certamente, as comemorações de serão atípicas.

Sem comemoração de aniversário, Mogi
poderá perder cerca de R$ 3,5 milhões
Cívica, estabelecimentos
comerciais da cidade,
como bares, restaurantes, supermercados e
postos de combustíveis,
transporte, além de prestadores de serviços. Os
recursos levantados com
a feira de artesanato e a
praça de alimentação do
evento somaram cerca de
R$ 300 mil.
Segundo o próprio
prefeito Marcus Melo
(PSDB), o aniversário
do ano passado foi, de
fato, o maior que a cidade já teve, com artistas
renomados que atraíram
uma multidão de pessoas.
(F.A.)

