
São Paulo, 3 de setembro de 2021 - Página 9- Imóveis

UM SOCORRO À MEIA NOITE 
- é uma plataforma de conteúdo que 
utiliza as redes sociais e principal-
mente o Instagram, @umsocorro-
ameianoite, para informar, acolher 
e empoderar mulheres sobreviven-
tes de qualquer tipo de violência. 
Também orienta mulheres de todo 
o Brasil com publicações de conte-
údos didáticos e acessíveis, com re-
presentações imagéticas atrativas. 
Esses conteúdos são pautados em 
temas informativos sobre os diver-
sos tipos de violência contra as mu-
lheres e como superá-la, sobre seus 
direitos, saúde mental, bem-estar e 
empoderamento feminino.

ABECL - Casa da Vó Lia, é uma insti-
tuição que atua no Jardim Líder e tem 
o objetivo de trabalhar em prol da co-
munidade carente. Entre suas ativi-
dades, está a distribuição de alimen-
tos, doações recebidas e orientação 
jurídica. O trabalho da entidade pode 
ser visto no Instagram: abeclcasada-
volia. Para colaborar com esse traba-
lho, entrar em contato pelos telefones: 
11 98327-0897 ou 96151-5783.

CASA DO CAMINHO - a chega-
da de um novo ser ao mundo é sem-
pre um momento de emoção e amor, e 
também de preocupação para famílias 
carentes. Desde 1978, a Associação 
mantém além dessa outras atividades 
solidárias, o serviço de Assistência às 
Gestantes. Para presentear as ma-
mães com roupas, fraldas e outros 
itens necessários para o acolhimen-
to do bebê, a Casa do Caminho ne-
cessita de doações. Para participar da 
Campanha Enxoval de Bebê, veja as 
informações no quadro nesta página. 
Ou entre no site www.casadocami-
nhomandaqui.com.br e conheça me-
lhor o trabalho da associação.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a hor-
ta cheia de produtos e por conta 
da pandemia não estão conseguin-
do vender muito. Passem lá e fa-
çam umas comprinhas!!! Fica per-
tinho do Horto Florestal! Escola de 
Educação Especial em São Paulo - 
Endereço: Rua Luís Carlos Gentile 
de Laet, 1736 - Vila Rosa. Telefone: 
(11) 2203-0361.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS - a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins-
tituições que desenvolvem um traba-
lho assistencial em prol de famílias 
carentes na Zona Norte. Todo esse 
trabalho é realizado através de do-
ações, que podem ser feitas em ali-
mentos, cestas, roupas (que seguirão 
para o bazar da instituição) ou qual-
quer valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas 
básicas recebe doações de qualquer 
valor, através de depósitos bancá-
rios. Maiores informações pelo tel.: 
(11) 2231-3827 ou pelo site: www. 
casadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhado em 
reduzir os impactos sociais causa-
dos pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19) no nosso País. 

Para isso, abriu espaço em seus ca-
nais de comunicação para ampliar a 
Campanha “Tamo Junto na Luta”, 
do Transforma Brasil. O objetivo é 
arrecadar alimentos e doações em 
dinheiro para auxiliar a população 
que está passando por dificulda-
des neste momento crítico que es-
tamos vivendo. As doações são ili-
mitadas e podem ser feitas no site 
www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No ende-
reço, o doador poderá fazer transfe-
rência bancária e um Pix no valor 
que desejar. Vinte e três ONGs, de 
todas as regiões do país, fazem par-
te do Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES UR-
BA NOS - lança a Campanha “Ali-
mente a Família de Uma  Mãe Ca-
rente”. O objetivo é comprar cestas 
básicas e distribuir para as mães que 
moram em comunidades carentes da 
cidade documentando e divulgando 
a todos os apoiadores. Conteúdo das 
cestas: 3 pacotes de arroz tipo - 1kg, 1 
pacote de feijão carioca - 1kg, 1 pacote 
de açúcar - 1kg, 1 óleo de soja - 900ml, 
2 pacotes de macarrão - 500g, 1 molho 
de tomate pronto - 340g, 1 pacote de 
sal refinado - 1kg, 1 leite em pó mis-
tura láctea - 200g, 1 pacote de fubá - 
500g,  1 pacote de café torrado e moído 
- 250g, 1 embalagem para os itens da 
cesta. Juntos faremos um verdadeiro 
ato de amor para presentear a muitas 
mães guerreiras que merecem ter paz 
em seus corações.  Saiba como contri-
buir pelo whatsApp: (11) 97597-8132.

CAMPANHA - para arrecadar cestas 
básicas para 1.500 famílias, devido 
aos desdobramentos do Coronavírus 
(Covid-19), a Unibes (União Bra-
sileiro Israelita do Bem-Estar Social), 
atuante há mais de 100 anos na cida-
de de São Paulo e considerada uma 
das instituições mais respeitadas do 
terceiro setor, acaba de lançar sua 
nova campanha de arrecadação e do-
ação de cestas básicas para as mais de 
1.500 famílias que dependem da ins-
tituição para realizar suas re-
feições diárias. O valor para 
a doação da cesta básica é de 
R$140,00 e contempla uma 
cesta de alimentos e outra 
de produtos para limpeza e 
higiene pessoal, suficientes 
para suprir as necessidades 
básicas de uma família com-
posta por quatro pessoas du-
rante um mês. No entanto, as 
doações não terão um limite 
mínimo e nem máximo, sen-
do assim, caso queira colabo-
rar com outro valor, acesse o 
link abaixo: https://unibes.
doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHORA DA PIEDADE / 
COMUNIDADE SANTA 
CRUZ - localizada na Ave-
nida Cel. Sezefredo Fa-
gundes, 6.500 recebe doa- 
 ções todos os dias da sema-
na. A paróquia tem cerca 
de 100 famílias assistidas 
que estão recebendo as ces-
tas básicas. Para mais infor-
mações: (66) 9 9680-2795 - 
Padre Luís Isidoro Molento. 

Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA - pre-
cisam de alimentos que contém em 
uma cesta básica: arroz, feijão, açúcar, 
sal, óleo, macarrão, molho, café, bola-
cha, leite, farinha de trigo. Procurar 
por: Padre Beto, Lourdes ou Flávia - 
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 
2060 - Santana - Telefone: 2281-9085 
- (Entregas em qualquer horário, 
pois temos a secretaria aberta e tam-
bém o segurança que fica 24 horas - 
então pode entregar para qualquer 
funcionário).

COMO LIDAR COM A ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN DE-
MIA: SETE AJUDAS PRÁ TICAS 
DO SITE JW.ORG - A pandemia de 
Covid-19 abalou o mundo de uma for-
ma nunca antes vista e afetou muito 
o bem-estar emocional das pessoas 
em vários países. A ameaça de con-
trair e transmitir um vírus que pode 
matar, bem como a ansiedade e o iso-
lamento social tiveram um profun-
do impacto em pessoas de diferentes 
formações. Para ajudar as pesso-
as a lidar com essa situação, o site 
oficial das Testemunhas de Jeová, 
jw.org, apresenta o vídeo Epidemias 
– O que você pode fazer?. Essa ani-
mação de três minutos fornece aju-
da prática, emocional e espiritu-
al para as famílias enfrentarem os 
efeitos da pandemia. Acesse: https:// 
www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/ 
paz-felicidade/epidemias-o-que- 
fazer-quadro-branco/ 

1. A 13ª etapa da Fórmula 1, acon-
tece neste final de semana, o GP 
da Holanda ocorre, no Circuito de 
Park Zandvoort. O 1º treino livre 
acontece na sexta-feira (3) de se-
tembro, às 6h30, o 2º treino acon-
tece também na sexta-feira, às 10 
horas, o terceiro treino será no sá-
bado (4) de setembro, às 7 horas, 
e às 10 horas, será o treino clas-
sificatório. Para no domingo (5), 
acontecer a corrida às 10 horas. 


2. O Grande Prêmio de Fórmula 
1, 2021 do Japão estava previsto 
para acontecer em outubro, no 
autódromo de Suzuka, porém 
foi cancelado pelo segundo ano 
consecutivo devido à Covid-19. 


3. O jogo entre Brasil x Argentina, 
às 16 horas, na Neo Química 
Arena, em São Paulo, pelas Eli-
minatórias da Copa do Mundo 
de 2022, não haverá público e, 
sim apenas 1,5 mil convidados. O 
Governo do Estado de São Paulo 
havia autorizado a presença de 
até 12 mil pessoas, e estava tra-
tando o duelo como um evento-
teste para a liberação de público 
nos estádios da região, mas a CBF 
informou que a decisão de não 
ter público é “por conta da falta 
de tempo hábil para o desenvolvi-
mento de sistema integrado que 
permita o efetivo controle de com-
pra, verificação de testes, compro-
vantes de vacinas e acesso do pú-
blico ao estádio com segurança”.


4. A Paralimpíada em Tóquio con-
tinua a todo vapor e nessa sema-
na o Brasil conquistou várias me-
dalhas, até o fechamento dessa 
edição o Brasil contava com o to-
tal de 54 medalhas Paralímpicas: 
19 de ouro, 13 de prata e 22 de 
bronze.


5. O atleta Alessandro Silva, 37 
anos, conquistou a medalha de 
ouro no lançamento de disco 
F11 (para atletas cegos) na quin-
ta-feira 2, no Estádio Olímpico 
do Japão, em Tóquio. O atleta  
André ficou com o primeiro lu-
gar no pódio após quebrar o seu 
próprio recorde paralímpico com 
a marca de 43,16 – a marca an-
terior era de 43,06m. O atleta já 
havia conquistado a prata no ar-
remesso de peso F11 nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 2020. 


6. A medalha de prata foi con-
quistada pela alagoana Marivana 
Oliveira, no arremesso de peso 
(classe F35 – para atletas com pa-
ralisia cerebral). A atleta arremes-
sou a 9,15m e fez a sua melhor 
marca na temporada. O ouro ficou 
com a ucraniana Mariia Pomazan 
(12,24m) e o bronze com a tcheca 
Anna Luxova (8,60m). 


7. Na quinta-feira, 2/9, o catari-
nense Talisson Glock, de 26 anos, 
venceu os 400m livre (classe S6), 
com o tempo de 4min54s42 e 
conquistou a medalha de ouro. 
Talisson já havia conquistado 
duas medalhas de bronze na capi-
tal japonesa: 100m livre e reveza-
mento 4x50m livre - até 20 pon-
tos. O catarinense superou o seu 
próprio desempenho nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, em que 
foi prata no revezamento 4x50m 
livre e bronze nos 200m medley. 



8. Na quinta-feira, 2/9, Gabriel 
Geraldo, de 19 anos, conquis-
tou sua segunda medalha de 
ouro nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio. Após vencer os 200m li-
vre (classe S2), o atleta também 
conquistou a medalha nos 50m 
costas, com o tempo de 53s96, 
no Centro Aquático de Tóquio. O 
atleta já havia conquistado uma 
prata nos 100m costas, e foi o pri-
meiro medalhista brasileiro nes-
ta edição dos Jogos. 


9. Na quinta-feira, 2/9, no pa-
rataekwondo o Brasil conquis-
tou a primeira medalha da histó-
ria em Jogos Paralímpicos. E foi 
uma medalha de ouro. Nathan 
Torquato, da classe K44 até 61kg, 
subiu ao lugar mais alto do pó-
dio, após chegar a final e vencer 
o egípcio Mohamed Elzayat, no 
Makuhari Messe Hall B. 


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, La zer 
e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle-
mentino, CEP: 04075-000, Pabx: 
5088-6400, e-mail: esportes@ 
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da Ci-
dade, Centros Des portivos (CDM) 
e Depto. de Promoções Esportivas, 
Lazer e Recreação; - Secr. Estadual 
de Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antônio Prado, 9, Centro, 
CEP: 01010-904, Tel.: 3241-5822.

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade dos anunciantes

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

PRESTADOR 
DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, docu-
mentos, encomendas, etc. Zona 

Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias
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Alessandro Silva conquistou a medalha de ouro no lançamento de disco 
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A medalha de prata foi conquistada pela alagoana Marivana Oliveira, 
no arremesso de peso
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Talisson Glock conquistou a medalha de ouro
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Gabriel Geraldo conquistou sua segunda medalha de ouro
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Nathan Torquato medalha de ouro 

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
é expressão criada e imortalizada,  

na crônica esportiva paulista,  
pelo jornalista Ary Silva.  

Inicialmente foi utilizada em  
seu programa “Bola ao Ar”  
na Rádio Bandeirantes e,  

posteriormente, na TV e jornais.

19ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

4/9 21h Bahia X Fortaleza Pitaçu
4/9 21h Cuiabá x Santos Arena Pantanal 
5/9 18h15 Athletico-PR x Sport Arena da Baixada
7/9 21h30 Corinthians x Juventude Neo Química Arena  
7/9 21h30 Chapecoense x Fluminense Arena Condá        
   Flamengo x Atlético-GO  Maracanã
   São Paulo x América-MG Morumbi  
   Atlético-MG x Grêmio Mineirão 
   Internacional x Bragantino Beira-Rio               
   Ceará x Palmeiras Castelão 

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

PINTURAS
De casa, apartamento,

fachada de prédio.
Tel: 96218-6742

Reinaldo

Balancetes, editais, empregos, negócios, 
veículos e outros. Distribuição gratuita. 

Anuncie

Obs: Alguns jogos da 19ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
foram adiados pela CBF por 
causa da convocação dos 
atletas para a rodada dupla das 
Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo. Os times 
cederam os jogadores para a 
Seleção, os duelos ainda não 
têm data definida.

Independência do Brasil 
comemora seu 199º aniversário

Na próxima terça-feira 7 de 
setembro, comemora-se o 199º 
aniversário da Proclamação da 
Independência do Brasil. A data 
é um dos mais importantes fe-
riados nacionais, entretanto, 
neste ano devido à pandemia 
da Covid-19, estão suspensos os 
desfiles oficiais em Brasília.

Processo histórico da 
Independência do Brasil

Após a transferência da 
Corte Portuguesa para o Bra-
sil em 1808, a relação entre 
a elite brasileira e o Reino de 
Portugal entrou em desgas-
te em 1922, na Proclamação da 
Independência, tendo D. Pedro I 
como Imperador.

Em 1807, D. João VI, prínci-
pe regente de Portugal, casado 
com a rainha de Portugal Dona 
Maria, decide pela transferência 
da Corte para o Brasil Colônia, 
como forma de fugir das tropas

de Napoleão que invadiam 
Portugal. Esse movimento trou-
xe mudanças políticas, sociais 
e culturais, que acabaram ali-
mentando o movimento pela 
Independência do Brasil. A pri-
meira medida de impacto foi a 
abertura dos portos, impondo 
o fim do monopólio comercial 
que predominou na coloniza-
ção. Com isso, foi intensamen-
te fortalecido o comércio, prin-
cipalmente no Rio de Janeiro, 
na época capital do Brasil. 

Outras medidas incluíram: 
construção de universidades, 
teatros e bibliotecas atraindo a 
circulação de artistas e intelec-
tuais para o Brasil, que deixou 
a condição de Colônia para tor-
nar-se Reino Unido de Portugal.

Dessa forma, o movimen-
to separatista foi ganhando 
força, mas ao mesmo tempo, 
Portugal enfrentava uma grave 
crise política e econômica sem 
precedentes devido a invasão 
francesa, levando a elite portu-
guesa a pressionar D. João para 

o retorno a Portugal sob a ame-
aça de destituição do trono. 

Em 26 de abril de 1821, D. 
João parte para Portugal e dei-
xa seu filho, Pedro de Alcântara, 
como príncipe regente do Brasil. 
Desde então, inicia-se um pro-
cesso no qual Portugal toma 
medidas impopulares com rela-
ção ao Brasil no sentido de re-
tomar os laços coloniais e o mo-
vimento separatista, conseguir 
convencer o príncipe regen-
te a seguir por esse caminho. 
Portugal passa então a exigir o 
retorno do príncipe a Portugal, 
fazendo surgir um movimen-
to de resistência para que Dom 
Pedro permanecesse no Brasil. 
Em 9 de janeiro de 1822, D. 
Pedro anunciou o ‘Dia do Fico’, 
contrariando as ordens da Corte 
de Portugal.

Esse capítulo da história na-
cional teve forte influência do 
conselheiro do príncipe, José 
Bonifácio que, segundo os his-
toriadores, redigiu a famosa 
“Carta do Fico” no Solar dos 
Andradas, onde hoje funciona 
a sede do Centro de Preparação 
dos Oficiais da Reserva - CPOR 
em Santana, local em que re-
sidia na época. A tensão entre 
Brasil e Portugal se agravou em 
agosto, quando chegaram or-
dens portuguesas para o retor-
no imediato do príncipe. Esse 

fato levou a princesa Maria 
Leopoldina a convocar uma ses-
são extraordinária presidida por 
José Bonifácio em 2 de setem-
bro, em que ficou decidido que 
era o momento para a declara-
ção da independência. Uma de-
claração de independência foi 
redigida e encaminhada por um 
mensageiro para o príncipe re-
gente, que estava a caminho de 
São Paulo para resolver tensões 
políticas locais. Alcançado no ca-
minho pelo mensageiro em 7 de 
setembro de 1822, D. Pedro I de-
clara a Independência, momen-
to que ficou conhecido na histó-
ria como o Grito do Ipiranga.

Feriado

A data 7 de setembro só foi 
transformada em feriado na-
cional no período do governo 
de Eurico Gaspar Dutra, o pri-
meiro presidente do Brasil após 
a ditadura de Vargas. Foi decre-
tada a existência de sete feria-
dos no calendário brasileiro e foi 
reforçada e modificada por uma 
lei assinada durante o governo 
de Fernando Henrique Cardoso. 
As duas leis foram:

Lei nº 662, de 6 de abril de 
1949;

Lei nº 10.607, de 19 de de-
zembro de 2002.

Foto: Reprodução

Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo 
(óleo sobre tela, 1888)

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda,  
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 5561 
à 5580, 40 folhas, do Banco Bradesco - Agên-
cia 91, o banco enviou através do correio mas 
a empresa não recebeu, foram usadas 21 fo-
lhas devolvidas por fraude, (restaram 19 folhas) 
todos sustados em 19/10/2020 e reiterado dia 
9/11/2020, conforme Boletim de Ocorrência 
registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

COMUNICADO


