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ÚLTIMAS - Na última segunda-feira (4) de maio, o governador 
João Doria anunciou, a destinação de mais R$ 300 milhões 
para investimento em ações de combate ao coronavírus, na 
capital. Os recursos provenientes do Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental (FMSAI), antes destinados somente a 
ações de saneamento e infraestrutura, serão incorporados ao 
Tesouro Municipal para fortalecer as ações de enfrentamento 
da pandemia e evitar o colapso do sistema de Saúde pública 
da cidade. O acordo firmado entre Estado e Prefeitura foi 
anunciado, conjuntamente com o prefeito Bruno Covas. 
O montante de R$ 300 milhões corresponde aos valores 
arrecadados em 2020, ou em anos anteriores.

ÚLTIMAS - Na última segunda-feira (4) de maio, o governador 
João Doria anunciou que a campanha do Estado com a 
iniciativa privada, já arrecadou R$ 577,7 milhões em doações 
para combater o novo coronavírus. O montante foi obtido junto 
a 362 empresas que integram o Grupo Empresarial Solidário 
de São Paulo, que atua em conjunto com as autoridades 
estaduais no enfrentamento à pandemia do covid-19. Todo o 
processo está sendo auditado pela PricewaterhouseCoopers 
Brasil, com apoio da Deloitte na organização dos processos. As 
doações das últimas duas reuniões por teleconferência, somam 
R$ 77,7 milhões e são ações de 28 empresas ou entidades, por 
meio de recursos financeiros, produtos e serviços.

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

Aluguel com reajuste pelo IGP-M
pode aumentar 6,68% em maio

Os contratos de aluguel resi-
dencial com aniversário em maio 
e correção pelo IGP-M (Índice 
Geral de Preços - Mercado, medi-
do pela Fundação Getúlio Vargas), 
poderá ser reajustado em 6,68%. 

O IGP-M é um dos principais 
indicadores para reajustes con-
tratuais por ser divulgado, ain-
da dentro do mês de referência.

Para facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP (Sindi cato da 
Habitação) divulga fator de atua-
lização, que, no caso, é de 1,0668. 
Por exemplo: para atualizar um 
aluguel de R$ 1.500,00, que vigo-
rou até abril de 2020, realiza-se a 
multiplicação de R$ 1.500,00 por 
1,0668. O resultado, R$ 1.600,20, 
corresponde ao valor que o inqui-
lino irá pagar no final do mês de 
maio ou início de junho.

Confira os reajustes dos últi-
mos meses:

Contrato com aniversário 
em maio/19 e pagamento em ju-
nho/19: 1,0864

Contrato com aniversário 
em junho/19 e pagamento em 
julho/19: 1,0764

Contrato com aniversário 
em julho/19 e pagamento em 
agosto/19: 1,0651

Contrato com aniversário 
em agosto/19 e pagamento em 

setembro/19: 1,0639
Contrato com aniversário 

em setembro/19 e pagamento 
em outubro/19: 1,0495

Contrato com aniversário 
em outubro/19 e pagamento em 
novembro/19: 1,0337

Contrato com aniversário 
em novembro/19 e pagamento 
em dezembro/19: 1,0315

Contrato com aniversário 
em dezembro/19 e pagamento 
em janeiro/20: 1,0397

Contrato com aniversário 

em janeiro/20 e pagamento em 
fevereiro/20: 1,0730

Contrato com aniversário 
em fevereiro/20 e pagamento 
em março/20: 1,0781

Contrato com aniversário 
em março/20 e pagamento em 
abril/20: 1,0682

Contrato com aniversário 
em abril/2020 e pagamento em 
maio/2020: 1,0681

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668
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Contratos de aluguel com aniversário em maio, 
podem ter valores reajustados em até 6,68%

Jardim Peri completou 69 anos 
na última quinta-feira

No último dia 7 de maio, o 
bairro do Jardim Peri comple-
tou 69 anos, a sua origem nas-
ceu do desmembramento de 
duas fazendas da região de pro-
priedades de Peri Ronchetti. A 
fundação do bairro, foi oficiali-
zada no dia 7 de maio de 1951, 
momento em que foi lavrada a 
certidão de registro de imóveis 
das Terras, oficialmente reco-
nhecida no calendário oficial da 
cidade de São Paulo, conforme a 
Lei de nº 12.030.

O loteamento dessas terras 
teve início no ano de 1940, sen-
do seus primeiros compradores 

os moradores das regiões de 
Casa Verde e do Peruche, bus-
cando refúgio ao fugir das en-
chentes do Rio Tietê.

O crescimento do bairro sur-
giu por volta de 1970, quando a 
Sabesp começou a instalar a tu-
bulação do Córrego Guaraú, o 
que gerou a vinda de funcioná-
rios de outros bairros para esse 
distrito, cujos alojamentos ins-
talados foram virando favelas, 
depois vilas e finalmente bairro.

O bairro Jardim Peri per-
tencente ao distrito de Vila 
Nova Cachoeirinha, e, o princi-
pal centro comercial do bairro 

está localizado em sua avenida 
principal, denominada de Peri 
Rochetti, onde se concentram 
o supermercado e vários ou-
tros comércios, como: padarias, 
açougues, bazares, academias e 
vídeo locadoras.

No bairro há Igrejas Cató-
licas, Evangélicas, escolas parti-
culares, estaduais e municipais, 
além de UBS, AMA 24 horas, 
agências bancárias e diversas li-
nhas de ônibus. O bairro faz par-
te da Subprefeitura Casa Verde/ 
Cachoeirinha e fica bem perto, 
também do Horto Florestal com 
a Estrada da Roseira/Mairiporã.
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Jardim Peri é um dos bairros que se desenvolveu próximo ao Horto Florestal

Aniversário do Jardim Peri

Imirim completa na próxima 
quarta-feira 187 anos

Na próxima quarta-fei-
ra (13) de maio o bairro 
do Imirim completará 187 
anos, o nome do bairro ori-
ginou-se da junção de duas 
palavras tupis: “y”, que 
significa “rio”, e mirim, 
que significa “pequeno”. 
Portanto, “Imirim” signi-
fica “rio pequeno”, sendo 
uma referência ao córre-
go homônimo que banha o 
bairro.

Duas primeiras famí-
lias se instalaram na re-
gião, em 1833, foram os 
Rocchi que tinham gran-
des fazendas que abran-
giam parte das encostas da 
Serra da Cantareira e se es-
tendiam até o Rio Jundiaí. 
Eles plantavam eucaliptos, 
café, cana e frutas, além de 
criar gado leiteiro.

Na época não havia 
perspectivas de desenvol-
vimento urbano para a re-
gião,  a partir do final do 
século (1893) quando de 
uma das antigas fazen-
das surgiu à chamada Vila 
Roque.

Quando o bairro veio a 
se chamar Imirim a região era 
praticamente uma área rural, 
em 1905 chegaram ao bairro os 
padres beneditinos, Bene dito 
Zeferino Rosalém e o Cons-
tantino Dalbedio, sendo que 
este último foi o grande ideali-
zador e construtor da Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima do 
Imirim. No começo do século, 
o local era coberto por matas e 
alguns índios persistiam em vi-
ver pelas imediações, por esse 

motivo, o bairro ficou conheci-
do até a década de 1950 como 
“Terra dos Índios”, e na década 
de 60 e 70 chegaram os imigran-
tes portugueses.

A comunidade armênia veio 
para o bairro após crises so-
ciais em seu país, como o geno-
cídio armênio pelos turcos oto-
manos no começo do século 20. 
O Imirim limita-se ao norte com 
Vila Nova Cachoeirinha, a oes-
te com Casa Verde e Sítio do 
Mandaqui, a leste com Lauzane 

Paulista, Santa Terezinha e ao 
sul com os bairros de Santana e 
Chora Menino. O bairro come-
ça aproximadamente no trecho 
inicial da Avenida Imirim, após 
o Cemitério Chora Menino e 
termina na mesma avenida an-
tes do Cemitério de Vila Nova 
Cachoeirinha.

O bairro na sua maior par-
te, pertence ao distrito da Casa 
Verde, mas também possui ter-
ritórios em Santana, Mandaqui 
e Cachoeirinha.
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Imirim é o bairro que liga a região de Santana à Vila Nova Cachoeirinha

Associação Amigos do Mirante do 
Jardim São Paulo distribui alimentos 

a entidades e regiões carentes
A Associação Amigos do Mi-

rante do Jardim São Paulo, pre-
sidida por Alba Medardoni, rea-
liza desde o início da pandemia 
do covid-19, uma ação social com 
o objetivo de arrecadar alimen-
tos e distribuir para entidades 
e famílias carentes. No final de 
abril, a ação ganhou um impor-
tante reforço com o recebimen-
to de 100 cestas básicas, doa-
das pela Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Lealdade à 
Ordem.

Como uma entidade Para-
maçônica, a Fraternidade Femi-
nina Cruzeiro do Sul Lealdade 
e Ordem, é vinculada à Loja 
Lealdade à Ordem e foi fun-
dada em 30 de abril de 1977. 
Composto por 14 mulheres, o 
grupo promove reuniões regula-
res e dedicam-se a organização 
de eventos diversos para arreca-
dação de recursos a serem des-
tinados às instituições benefi-
centes. A escolha das entidades 
agraciadas é feita por votação e 
sempre indicada por uma das as-
sociadas. As doações são sempre 

feitas em espécie (alimentos, 
roupas, calçados, entre outros).

O encaminhamento das ces-
tas básicas doadas para a Asso-
ciação Amigos do Mirante do 
Jardim São Paulo, foi realizado 
para as seguintes entidades e li-
deranças comunitárias: 

•Associação Moradores Vila Gal
vão e Vila Nova Pierre - presi-
dente Catarina P. Souza;
•Fundação Gol de Letra  com 
distribuição de cestas em Vila 
Albertina;
•Associação Nova Paris  lidera-
da por Carlos José Marques com 
distribuição de cestas no Jardim 
das Pedras;
•Sandra Regina de Araújo Vas
concelos - distribuição de cestas 
no bairro de São Miguel;
•Simone P. Rodrigues  distri-
buição de 5 cestas no bairro 
Nova Osasco;
•Associação Fita Azul  liderada 
por Deyvison Gaspar com distri-
buição no Parque Vitória;
•Jocelia Santos Santana  en-
caminhou cestas para Jardim 
Lebrom e Arthur Alvim;
•Ana Caroline Reis  distribui-
ção no Jardim Ataliba Leonel;
•Dogivaldo de  Freitas  distri-
buição no Jardim Joana D’Arc;
•Projeto Fênix  presidente Jair 
Henrique Moraes com distribui-
ção no Lauzane.

A campanha de arrecada-
ção de alimentos por parte da 
AAMJSP, continua até o término 
da situação emergencial provo-
cada pela pandemia. As doações 
devem ser entregues na Rua 
Capitão Rabelo, 162, no Jardim 
São Paulo. Informações pelo tel.: 
(11) 97252-1213 (whats).
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AAMJSP encaminha doação de cestas básicas 
para entidades e lideranças comunitárias

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Lealdade à Ordem 
doa 100 cestas básicas para campanha assistencial


