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ÚLTIMAS - o governador João Doria anunciou na última  
quarta-feira (1º) a ampliação do programa Vivaleite para 
reforçar a nutrição de mais de 21 mil idosos residentes de 
abrigos e residenciais socioassistenciais. A suplementação 
proteica visa fortalecer essa população em reforço ao 
combate à covid-19. Os idosos acolhidos receberão 15 
litros de leite por mês, enriquecido com ferro e vitaminas 
A e D, além de doses diárias de suplementação proteica 
para idosos doada pela Nestlé. A ação ocorrerá durante 
60 dias, entre 6 de abril e 6 de junho.

ÚLTIMAS - o Procon e o Dope (Departamento de Opera-
ções Policiais Estratégicas) vão atuar conjuntamente no 
combate, identificação e punição ao abuso nos preços 
cobrados pelos botijões de gás. A ação foi anunciada na últma 
quarta-feira (1º) como uma das medidas de enfrentamento 
à crise causada pelo impacto econômico provocado pela 
pandemia do covid-19. Segundo o governador, o preço limite 
do botijão de gás é de R$ 70,00 e o Procon é autorizado a 
agir, dentro da lei, para garantir esse limite. Para isso, 
contará com o apoio das viaturas do Dope.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Museu da Energia 
disponibiliza programação 

gratuita na internet

A Rede Museu da Energia 
disponibiliza uma programa-
ção online e gratuita para o pú-
blico durante o cenário atípi-
co da pandemia de coronavírus 
(covid-19), que alterou a roti-
na de toda a população. Na últi-
ma semana, as unidades de São 
Paulo, Itu e Salesópolis parali-
saram as atividades presenciais 

para preservar a saúde e bem 
estar de todos, em atenção à 
orientação do Centro de Con-
tingência do covid-19.

Semanalmente a equipe do 
educativo do Museu da Energia 
irá oferecer nas redes sociais 
oficiais (Facebook e Instagram), 
conteúdo sobre o futuro da 
água e energia, estimulando a 

reflexão do consumo conscien-
te, através da indicação de li-
vros e documentários, além de 
curiosidades e sugestões de ati-
vidades a serem praticadas den-
tro de casa.
Facebook - Rede Museu da Energia
Instagram - @museudaenergia
http://www.museudaenergia.
org.br/
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Atividades indicadas para pais e filhos são ofertadas nas redes sociais da Rede Museu da Energia

Casa-Museu Ema Klabin tem 
novidades na quarentena

Nessa época de distancia-
mento social, museus e espaços 
culturais estão fechados. Mas, 
a Casa-Museu Ema Klabin, no 
Jardim Europa, em São Paulo, 
continua com sua programa-
ção cultural virtual pelo projeto 
#CasaMuseuEmCasa.

De acordo com o curador da 
Casa-Museu, o arquiteto Paulo 
Costa, o site contará com expo-
sições virtuais, jogos educativos, 

concertos no canal do Youtube, 
podcasts, entre outros.

“Essas ações incluem, tanto 
conteúdos abordados em anos 
anteriores, quanto material iné-
dito que está sendo produzi-
do neste período de isolamen-
to, dentro da temática de 2020 
“Outras Narrativas”, explica o 
curador.

Só para se ter uma ideia, é 
possível realizar visitas virtuais 

para conhecer a Casa-Museu, 
no Google Arts & Culture no 
link: https://artsandculture.
google.com/partner/fundacao-e-
ma-klabin. Ou por meio da fer-
ramenta digital Explore, no site 
do museu.

Estão disponíveis no site 
www.emaklabin.org.br uma sé-
rie de ações online para levar in-
formação, cultura, reflexão e di-
versão ao público.
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Casa-Museu Ema Klabin conta com mais de 1.500 obras de grandes mestres mundiais

Parque Peruche completa 
85 anos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 3 de 
abril, o bairro Parque Pe-
ruche completa 85 anos. 
Seu desenvolvimento acon-
teceu a partir do crescimen-
to dos bairros Casa Verde e 
Santana, de acordo com o 
processo de especulação imo-
biliária. Como um bairro que 
se desenvolveu às sombras 
de Casa Verde, sua história 
também está ligada ao sítio 
do marechal José Arouche de 
Toledo Rendon. 

Os relatos históricos con-
tam que nesse sítio havia a 
grande casa verde, onde as 
irmãs do marechal costuma-
vam passar férias ou finais 
de semana. A localização des-
sa casa estaria no território 
que veio a torna-se mais tar-
de o Parque Peruche. Com o 
passar do tempo, essa gran-
de propriedade foi desmem-
brada até que uma parte foi 
adquirida por Francisco de 
Paula Peruche, o que origina-
ria o nome do bairro.

Parque Peruche foi aos 
poucos adquirindo as me-
lhorias necessárias como 

luz elétrica e transporte. 
Atualmente, sua maior de-
manda continua sendo os ser-
viços de zeladoria como tapa- 
buracos e limpeza das ruas, 
tendo em vista o grande nú-
mero de pontos viciados de 
descarte irregular. Um dos 
fatores que o tornam conhe-
cidos é sua proximidade com 
o Sambódromo e por abri-
gar, desde a década de 1950, 
a Escola de Samba Unidos do 
Peruche.

Conhecido como terra dos 
sambistas e esportistas, o 
bairro teve entre seus mora-
dores personalidades como o 
bicampeão mundial de boxe, 
Eder Jofre e o bicampeão 
olímpico, Adhemar Ferreira 
da Silva.

O bairro é frequentemen-
te confundido com o bairro 
vizinho, Casa Verde, e é fa-
moso por ser o berço da es-
cola de samba Unidos do 
Peruche, que hoje fica locali-
zada no distrito vizinho, o do 
Limão. Nele, está instalada 
a Escola de Samba Morro da 
Casa Verde.
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O bairro é famoso por ser o berço da escola de samba Unidos do Peruche, e de muitos sambistas e esportistas


