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Cemitérios e crematórios devem ser
modernizados a partir de concessão

Zona Norte tem quatro cemitérios municipais que devem
receber melhorias através da concessão

Jornalista Ary Silva, fundador
da AGZN, é lembrado de
maneira especial
Foto: Arquivo AGZN

Na última terçafeira (21), lembra
mos de maneira es
pecial do fundador
de A Gazeta da Zona
Norte, o jornalista
Ary Silva. Nascido
em 21 de junho de
1917, faleceu em
6 de abril de 2001,
deixando uma gran
de história no jorna
lismo esportivo, na
política e na Zona
Norte. Sua carreira
começou em 1936,
como repórter dos
Diários Associados,
onde trabalhou por
45 anos. Em 1939
Jornalista Ary Silva inaugura sua foto
expandiu suas ati
vidades na Rádio na galeria de ex-presidentes da ACEESP
Bandeirantes como
co
mentarista do programa Machado de Carvalho que
Bola ao Ar. Atuou ainda levou o Brasil à vitória nos
nas Emissoras Associadas, Mundiais de 1958 (Suécia)
TV Tupi, rádios Excelsior, e 1962 (Chile). Como sócioNacional e Rádio Globo.
fundador do Sindicato dos
O jornalista Ary Silva tra Jornalistas de São Paulo,
balhou na direção da Escola Ary Silva também foi um
de Árbitros da Federação dos fundadores e o primei
Paulista de Futebol, parti ro presidente da Associação
cipou do Conselho Nacional dos Cronistas Esportivos
de Desportos, do Conselho do Estado de São Paulo
Municipal de Esportes e na (ACEESP).
comissão formada por Paulo
Leia mais na página 3

A Prefeitura de São Pau
lo, através da Secretaria de
Governo Municipal (SGM),
retomou na última quartafeira (22), a concessão de ce
mitérios, crematórios e ser
viços funerários da capital
paulista.
No município de São
Paulo, de acordo com o
Edital publicado no Diário
Oficial do Município, 22 ce
mitérios e um crematório
passarão a ser geridos e re
vitalizados pela iniciativa
privada. O serviço funerário
da cidade deve ganhar ou
tros três novos crematórios.

Durante o período de con
cessão, previsto em 25 anos,
a expectativa é de que o mu
nicípio terá benefícios em
torno de R$ 1,2 bilhão.
Além de melhoras e mo
dernizações, as gratuida
des previstas pelas leis mu
nicipais permanecerão após
a concessão, tanto em rela
ção a sepultamentos, quan
to a cremações. Segundo o
Edital, o conjunto de equi
pamentos públicos será di
vidido em quatro blocos di
ferentes, com planejamento
para estimular a eficiência
na prestação dos serviços.

Para explorar os cemitérios
e crematórios, os interessados
terão de pagar ao município
valores iniciais que, juntos,
somam aproximadamente R$
540 milhões. Além dessa ou
torga fixa, serão recolhidos
aos cofres municipais 4% das
receitas auferidas pelos futu
ros concessionários. Ao todo,
os valores estimados para os
contratos somam mais de R$
7 bilhões. Na Zona Norte es
tão os cemitérios: Santana,
Tremembé, Vila Nova Ca
choeirinha e Freguesia do Ó,
todos com grande necessidade
de melhorias.

Bienal Internacional do Livro de
São Paulo acontece na Zona Norte
Foto: AGZN

Depois de quatro anos de espera a
26º Bienal do Livro Internacional de
São Paulo, volta com força total e enor
me expectativa para os amantes de li
vros e felicidade para o mercado edito
rial. O maior evento literário do país
acontecerá de 2 a 10 de julho, no Expo
Center Norte, na Vila Guilherme, Zona
Norte de São Paulo.
Realizada pela Câmara Brasileira
do Livro (CBL) e organizada pela RX,
a feira contará com 182 expositores e
mais de 500 selos representados. Serão
1.500 horas de programação cultural
e nove espaços oficiais do evento com
atividades relacionadas ao universo
literário.

A 26º Bienal Internacional do Livro
acontecerá no Expo Center Norte

Leia mais na página 5

CURSO PARA
CUIDADORES
DE IDOSOS
100 HORAS • TEORIA E PRÁTICA
APOSTILA, CERTIFICADO E
ENCAMINHAMENTO PARA EMPREGO

Turmas pela manhã: 8 às 12h
segunda, quarta e sexta
Turmas pela tarde: 13 às 17h
segunda, quarta e sexta
Turmas aos sábados: 8 às 17h
com 1 hora de intervalo
www.mscosta.com.br
mscostaenfermeiro@gmail.com
mscdigital.mkt@gmail.com
(11)
(11)

93226-3752
96155-6014

Rua Antonieta Altenfelder, 260 - Jardim Guapira

APARELHOS AUDITIVOS

34

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 78 mensais*

(11) 2973-9099

*Sujeito a aprovação de crédito.
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RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br

