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• Implantes
• Prótese
   endodontia
• Tratamento
   de Canal

Melhore seu visual
gastando pouco

3227-4702
Rua Hannemann, 53 - Pari

Rua Cachoeira, 1081 - Brás
Fones: 2291-6917 / 2693-2963 / 2292-5280 - Fax: 2694-7921
www.ilhadeverao.com.br - email: ilhadeverao@terra.com.br

ILHA DE VERÃO
Indústria e Comércio de Confecções
• Cordões personalizados • Sungas para Short
• Elástico e Viés • Aviamentos para Bonés

Desde 1º de agosto, a ADEPOM – Associação de Defesa dos Policiais Militares do Estado de São Paulo –
oferece aos seus associados titulares o Seguro de Assistência Funeral sem custos adicionais e sem carência,
exceto em caso de suicídio, que deverá observar carência de 24 meses, contados a partir do início de vigência
da cobertura.

O seguro, feito em parceria com a Previsul Seguradora, garante, em caso de falecimento do Segurado, o
pagamento de uma indenização correspondente ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, se preferir, acionar
os Serviços de Assistência Funeral (com base no valor da indenização de R$ 2.000,00), que inclui:

- Assistência ao Sepultamento ou Cremação: urna ornamentada; remoção e preparação do corpo para
acomodação em urna; carro funerário para enterro; serviço assistencial, incluindo livro de registro de presenças
e o Registro de Óbito; taxa de sepultamento ou cremação; mesa de condolências, incluindo castiçais, velas,
suporte para urna, esplendor; velório ou capela mortuária; enfeite floral e duas coroas de flores; aluguel de jazigo
nos casos em que a família não dispuser de local para sepultamento;

- Transporte do Segurado Falecido: liberação do corpo, seja em hospital, necrotério ou qualquer outro local,
no Brasil, garantindo o pagamento das despesas de transporte desde o local do óbito e/ou preparação do corpo,

ADEPOM oferece Seguro Assistência Funeral
até o local de sepultamento no seu município de domicílio, incluindo-se os gastos para o fornecimento da urna
funerária para transporte terrestre, ou urna específica (zincada) para traslados aéreos necessária para este
transporte.

Caso a família não opte pela prestação do Serviço de Assistência Funeral, terá ressarcimento no valor de até
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mediante apresentação de notas fiscais originais contendo nome e CPF especificados
nas notas.

Em caso de falecimento do associado titular da Adepom, basta ligar para o telefone 0800 555 235 para acionar
a prestação do Serviço de Assistência Funeral.

ATENÇÃO! Os serviços de Assistência Funeral serão prestados de acordo com o limite de Capital
Segurado e o Padrão de Serviço contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite de Capital
Segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do Segurado.

Veja regulamento completo no site www.adepom.com.br

Brás ergue louvor
ao seu Padroeiro

Barraca do Rotary Brás

Marina do Brás (no centro) também ajudou na festa Cozinheiro Reinaldo

a Personalíssima. Quem
não se lembra da voz ana-
salada, timbre agudo, sota-
que paulistaníssimo? Foi
por isso considerada a Edi-
th Piaff brasileira.

Mônica, sua única filha,
foi resultado de sua união

com o tecladista de Recife,
Walter Wanderley com quem
teve uma vida atribulada e por
quem era apaixonada, não es-
condendo esse sentimento do
público brasileiro. Ganhou
também os títulos de  Primei-
ra Rainha do Rádio Paulista,
Rainha da Noite e Rainha dos
Taxistas, vindo a se aposen-
tar em 1970 na mesma Rá-
dio Record. Gravou mais de
50 discos em 78 rpm e mais
de 10 LPs, ao longo da car-
reira.

Uma peça de teatro so-
bre sua vida foi produzida
pelo seu neto em 2003, Rick
Garcia, com o título: Isauri-
nha Garcia – Personalíssima,
assistida por mais de 300 mil
pessoas nas 30 cidades que
prestigiaram seu trabalho.

E agora, leitor, você deve
estar se questionando, ao lem-
brar desta celebérrima atriz,
como sentir estas saudades e,
sem opção, queimar os pés
num solo, cujo sucesso está
focado em ritmos que depre-
ciam valores de todas as es-
pécies, não é mesmo?

Mas se não temos saída,
deixemos nossos jovens feli-
zes, acreditando que é hoje
que se faz música.  Quem
sabe, no passado, assim tam-
bém eram vistos os fãs de
Isaurinha Garcia.  É a Roda
Viva, é a Roda da Vida de-
sembocando na Internet. En-
quanto a inspiração de “Men-
sagem” constatou a realida-
de da expectativa dos conta-
tos amorosos, hoje as Redes
Sociais estão aí.  O que cons-
tatam as Redes Sociais? Ora,
ora, sinceramente sento e
aguardo o resultado dessa
“evolução” que me surpreen-
de a cada dia. E onde isso vai
dar?  Não estarei mais aqui
para ver... (risos)

Alzira Jorri de Tomei,
55 anos, é Docente na Uni-
versidade Nove de Julho,
formada em Letras, Direi-
to e Gestão Administrati-
va e especialista em Psico-
pedagogia. Nasceu e mo-
rou no Brás.

Que SaudadesQue SaudadesQue SaudadesQue SaudadesQue Saudades
da Isaurinha!da Isaurinha!da Isaurinha!da Isaurinha!da Isaurinha!

Alzira Jorri de Tomei

Parabéns ao diretor deste
jornal, Milton George, por
lembrar o nome desta talen-
tosa artista brasileira, falecida
em agosto de 1993

“Vestiu uma camisa lis-
trada e saiu por aí 

Em vez de tomar chá
com torrada ele bebeu pa-
rati”

Isaurinha Garcia interpre-
tou, aos 13 anos, na Rádio
Record, essa simpática letra
de Assis Valente, obtendo pri-
meiro lugar.

Numa época em que a
sociedade discriminava atri-
zes, sua mãe, Amélia, incenti-
vou a menina à carreira de
tanto sucesso, que durou mais
de 50 anos. Isaura Garcia nas-
ceu na rua da Alegria (26/02/
1923 – 30/08/1993). Ape-
sar de “Mensagem” (Aldo
Cabral e Cícero Nunes) ter
sido seu maior sucesso, inter-
pretou mais de 300 obras.
Isaurinha não negava que ti-
rava de Carmen Miranda e

Aracy de Almeida, sua inspi-
ração ao cantar.

Isaurinha é brasense, nas-
cida na rua da Alegria, for-
mou dupla com Vassourinha
em shows e circos, com
quem excursionou por todo
o Brasil. Seu sentimento nati-
vista provava a paixão que
tinha por São Paulo, jamais
ousando trocar nossa cidade
pelo Rio de Janeiro, que res-
peitosamente também espe-
rava por ela. Seu primeiro LP
foi batizado por Blota Júni-
or, que a apelidou Isaurinha,

E Santo Antônio brilhou

Como todos os anos, em
pleno dia 13 de junho, o

Pari recebe mais de 50.000 pes-
soas na Praça Padre Bento,
para a comemoração da festa
de Santo Antônio.

Veja aqui alguns flashes da
grandiosa festa do Santo Ca-
samenteiro (que em 2014 fará
100 anos) e sua tradicional mis-
sa que chega a superlotar de
fiéis a famosa igreja do Pari.

Rádio Iguatemi presente, com o coordenador de
jornalismo Anderson França

Bênção do pão de Santo Antônio

AIgreja Bom Jesus do Brás
(que deu origem ao bairro
 então sob a denominação

de Bom Jesus de Matosinhos,
em 1818), realizou dias 4 e 5 de
agosto com procissão na data
magna dia 6, a sua tradicional
festividade.

Padre Enivaldo lança livro
O pároco da Igreja Bom Jesus do Brás, padre Enivaldo Santos do
Vale lançou dia 24 de julho último seu livro “Mosaico de Fé”, na
Livraria Martins Fontes da avenida Paulista, rodeado de amigos.
A obra contém poemas contidos de profunda religiosidade, que

fortalecem a fé em Deus. Contatos com o autor através
do e-mail valeenivaldo@gmail.com.
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