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INSS estende atendimento remoto até dia 21 de agosto
A Portaria Conjunta nº 36
da Secretaria Especial de Previ
dência e Trabalho do Ministério
da Economia e do Instituto Na
cional do Seguro Social (INSS),
publicada na última quarta-feira (29), adia para 24 de agosto o
retorno do atendimento presencial nas Agências da Previdência
Social. Dessa forma, o atendimento exclusivo pelos canais remotos acontece até dia 21 de
agosto, e será mantido como uma
das formas de atendimento após
a reabertura das agências.

Inicialmente, o funcionamento das agências será parcial com expediente de seis horas contínuas. O atendimento
será exclusivo aos segurados e
beneficiários, com prévio agendamento pelos canais remotos (Meu INSS e Central 135).
Na mesma data, serão retomados os serviços que não possam
ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos
como: perícia médica, avaliação
social, cumprimento de exigência, justificação administrativa,

reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento
relacionado ao monitoramento
operacional de benefícios.
O INSS garante que todas as medidas serão tomadas
para garantir o direito dos cidadãos, durante a pandemia da covid-19, incluindo a simplificação
dos procedimentos, a dispensa
de exigências e a oferta de serviços por meio de canais remotos,
que continuarão valendo mesmo, após a retomada do atendimento presencial.

Assembleia de Deus dos Milagres Tucuruvi
promove ação social com moradores de rua
No último dia 25 de julho,
aproximadamente 260 marmitas foram doadas, além de kits
com roupas masculinas, femininas e infantil. Tudo higienizado e lacrado, conforme os protocolos sanitários. A palavra de
Deus é bem clara, quando diz
que as obras dão vida à fé. São
as nossas obras que provam que
temos fé em Jesus. Sem obras
que revelam uma vida dedicada a Deus, a fé é inútil (Tiago
2:17-19). E, como parte das comemorações do sétimo aniversário da Assembleia de Deus
dos Milagres Tucuruvi (AD
Milagres), membros, voluntários, corpo de obreiros e toda a
liderança foram às ruas da região de Santana, bairro da Zona
Norte de São Paulo, para ofertar comida, roupas e carinho

aos moradores de rua, tão necessitados neste período de pandemia e caos econômico.
A AD Milagres Tucuruvi,
sempre teve as obras sociais
como parte essencial das suas
atividades, desde a inauguração, há exatamente sete anos,
por meio da Bispa Ana Paula,
presidente
do
Ministério.
“Esta
mos engajados em ofertar aos irmãos, independente
da ideologia religiosa, um pouco de alívio e conforto. Essa última experiência, particularmente, me impactou muito.
Mais do que oferecer ajuda, recebemos muitos ensinamentos ao ver e ouvir o quanto os
moradores de rua são gratos a
Deus, mesmo diante das condições sociais adversas”, diz a
sacerdote.

Vale lembrar que, devido ao
momento de isolamento social,
todos os colaboradores estavam
devidamente protegidos com luvas, máscaras e álcool em gel de
bolso. “As marmitas e roupas lacradas e higienizadas, com toda
segurança. Ainda neste ano, vamos dar continuidade ao projeto e ampliá-lo, pois, infelizmente, há muitas crianças e jovens
necessitados de insumos, mas,
sobretudo, carentes de alimento
espiritual”, finaliza bispa Paula.
A Assembleia de Deus dos
Milagres Tucuruvi, está localizada na Avenida Guapira, 802
- Tucuruvi. Cultos: Aos domingos, a partir das 18 horas; as
terças-feiras, a partir das 20
horas. Rádio: 96.5 FM - segunda a sexta, das 20 às 21 horas.
Instagram: admilagres.

Jornalista Rodrigo Rodrigues morre após
complicações em consequência do coronavírus
Na última terça-feira (28), o
apresentador Rodrigo Rodrigues
morreu aos 45 anos, vítima de
trombose venosa cerebral, decorrente da covid-19. O jornalista
estava internado por complicações do novo coronavírus, desde
o último sábado na unidade de
terapia intensiva do Hospital da
Unimed, no Rio de Janeiro.
O dia 9 de julho, foi a última
vez em que o jornalista apresentou o programa Troca de Passes,
Rodrigo contou que teve contato
com um amigo que testou positivo para covid-19. Na segundafeira (13), fez o teste e também
deu positivo, a partir desse momento passou a cumprir isolamento em casa, com acompanhamento médico da Globo.
A princípio apresentou alguns sintomas leves, como falta
de paladar e olfato, mas relatou
que se sentia bem. Porém, a situação mudou no último sábado
(25), quando deu entrada no hospital e, de acordo com o boletim
médico ele estava com vômitos,
desorientação e dor de cabeça.
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Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
revitaliza ponto de descarte irregular de lixo
No dia 11 de julho a Sub
prefeitura
Casa Verde/Cachoei
rinha, realizou a revitalização de um ponto
de descarte irregular
de lixo na Rua Índio
Peri, na Zona Norte da
capital.
A ação contou com
a participação de sete
pessoas que revitalizaram toda a área com a
retirada do lixo, nova
pintura e a instalação
de vasos de plantas feitos com pneus antigos.
“Essas ações são
importantes para o
bem estar dos munícipes”, destacou o
subprefeito da região,
Marcelo Del Bosco.
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Calçada foi pintada e recebeu vasos com plantas, feitos com pneus antigos

Ponto de descarte irregular na Casa Verde

O hospital informou que
ele foi diagnosticado com uma
trombose venosa cerebral, passou por uma cirurgia no domingo para aliviar a pressão
intracraniana. No entanto,
na terça-feira (28), ele não resistiu e teve morte encefálica
confirmada.
Rodrigo Rodrigues iniciou a
carreira em 1995, na Rede Vida,
embora só fosse ingressar na faculdade de Jornalismo dois anos
mais tarde. Trabalhou na TV
Cultura, passou pelo SBT, pela
TV Bandeirantes. Em 2011, assumiu a função de apresentador
do “Bate-Bola”, da ESPN Brasil.
Passou também pela TV Gazeta,
pelo Esporte Interativo e pela
Rádio Globo, antes de ser contratado pela Globo no início de
2019. Apresentou alguns programas no SporTV, Globo Esporte
de São Paulo e, tornou-se âncora
fixo do Troca de Passes.
Fora da televisão, Rodrigo Ro
drigues era apaixonado pela música, participou do “Do
mingão
do Faustão”. Rodrigo montou

A Japan House São Paulo, segue
trazendo em suas redes sociais
o projeto #JHSPONLINE. Na
terceira edição do Conversas
JHSP, o centro cultural realiza um bate-papo, no dia 6
de agosto, às 19 horas, entre
Natasha Barzaghi Geenen,
Diretora cultural da Japan
House São Paulo e o jornalista
ZECA CAMARGO, que conta sobre as suas experiências
em viagens pelo Japão. Site:
www.japanhouse.jp/saopaulo Facebook: www.facebook.com/
JapanHouseSP/ - Instagram:
@japanhousesp - Twitter: //
twitter.com/japanhousesp
Youtube: www.youtube.com/
japanhousesaopaulo
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Rodrigo era apaixonado por
esporte e música

a banda “The Soundtrackers”,
especializada em tocar trilhas
de grandes sucessos do cine
ma. Escreveu livros relacionados ao ambiente musical, como
“As Aven
turas da Blitz” e “Al
ma
naque da Música Pop no
Cinema”. Rodrigo Rodrigues:
um dos grandes nomes da televisão brasileira nas últimas
décadas.

(31/7), às 19h40, conversa no
estúdio, via telão, com a cantora
ELZA SOARES. O programa
tem a apresentação de Adriana
Couto e Cunha Jr. O Metrópolis
vai ao ar na TV Cultura de segunda a sexta-feira, às 19h40,
e aos domingos, a partir das 20
horas, com um compilado das
melhores edições da semana.
O músico, produtor e cantor,
SIMONINHA, é o convidado do
quarto episódio da série Teatro
Sérgio Cardoso 40 anos. A exibição será transmitida na sexta-feira, 31 de julho, às 21 horas, pela
plataforma
#CulturaEmCasa
(www.culturaemcasa.com.br),
criada pela Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo e gerida pela
Amigos da Arte.

Com o tema #MinhaHistória,
o Metrópolis desta sexta-feira

Na último dia 23, o cantor e compositor SÉRGIO RICARDO,
morreu aos 88 anos, o cantor e
compositor atuou em movimentos que redefiniram a cultura
brasileira, como a Bossa Nova e
o cinema novo. Estava internado no Hospital Samaritano, na
Zona Sul do Rio, desde abril,
quando contraiu covid-19, porém veio a falecer quando teve
uma insuficiência cardíaca. A
filha do músico, Adriana Lutfi,
contou que ele tinha se curado
do novo coronavírus, mas precisou permanecer no hospital.

Programação de agosto do Sala da Casa, série da
Casa Natura Musical, celebra o Folclore brasileiro
Comemorado no dia 22 de
agosto, o Dia do Folclore pauta
a programação do mês na Casa
Natura Musical, que dedicará
a série Sala da Casa à apresentações de artistas que reverenciam em suas obras, essa importante manifestação da cultura
popular. Como o Folclore é algo
vivo e em constante transformação, a homenagem incluirá,
desde nomes consagrados, como
Moacyr Luz e Alzira E, passando pela sonoridade moderna,
mas repleta de regionalismos,
de Luisa E Os Alquimistas, Luê
e Lucas Estrela, contemplando ainda a influência indígena
da rapper Brisa Flow e o tom
de conto das letras de Pedro
Pastoriz.
No dia dos pais, a apresentação de João Suplicy será repleta
de canções essenciais da música
brasileira e contará com a participação especial de seu pai, o
ex-senador Eduardo Suplicy. E,
no dia 29, em que se comemora
o Dia da Visibilidade Lésbica, o
show ficará por conta de Jéssica
Caitano, que além de ser parte
da comunidade LGBTQ+, mistura um profundo conhecimento do folclore do sertão pernambucano a batidas eletrônicas no
seu rap-repente.
Completam a programação de agosto da Sala da Casa
Karynna Spinelli e Ciel Santos,
dois nomes bastante atuantes na
cultura popular de Pernambuco,
a cantora sul-mato grossense
Thamires Tannous, o músico, diretor e ator cearense Beto Lemos
e a cantora e atriz carioca Késia
Estácio. As apresentações acontecem no perfil do Instagram
@casanaturamusical entre sexta e domingo, 19 horas.
O termo folclore vem do inglês “folklore”que por sua vez,
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Corpo e Alma

Projeto da Casa Natura Musical realizará 14 lives no @casanaturamusical,
em homenagem à diversidade da cultura popular. De tão crucial para a
identidade social de um povo, o Folclore é considerado
pela UNESCO Patrimônio Cultural Imaterial

é uma junção das palavras
“folk”(povo) e “lore”(conhecimento). E embora não exista
consenso sobre o que cabe, ou
não dentro desse conceito de
“conhecimento de um povo”,
normalmente a palavra é associada a tudo o que constitui
a cultura e a identidade de um
grupo de indivíduos e não tem
autoria oficial.
Ou seja: são lendas, crenças,
superstições, festas populares,
jogos, brincadeiras, personagens,
artesanatos, dialetos, gírias, danças e claro, canções populares
que são transmitidas, oralmente
de geração para geração.
O Folclore brasileiro tem as
mais diversas origens, mas entre elas, se destacam a portuguesa, a indígena e a africana. Na música, o Folclore está
nas cantigas de roda, nas serestas e modas de viola, em ritmos
com o samba, o frevo, o xote e

o maracatu, e em muitos outros estilos que seguem fazendo parte da cultura regional das
diferentes partes do país e influenciando a produção contemporânea da música brasileira.
Confira a agenda completa
do Sala da Casa em agosto:
1º/8 sábado: Moacyr Luz
2/8 domingo: Karynna Spinelli
7/8 sexta: Pedro Pastoriz
8/8 sábado: Brisa Flow
9/8 domingo: João Suplicy com
participação de Eduardo Suplicy
14/8 sexta: Thamires Tannous
15/8 sábado: Luisa e Os Alquimistas
16/8 domingo: Alzira E
21/8 sexta: Luê
22/8 sábado: Beto Lemos
23/8 domingo: Késia Estácio
28/8 sexta: Ciel Santos
29/8 sábado: Jéssica Caitano
30/8 Lucas Estrela
Sempre às 19 horas

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

O Mirante da Luz e Paz a
criatura absorve observando
a vida pelo ângulo do bem, do
bom viver; assim são as imanações da humanidade. O resto é
captar energia positiva, deslanchar nessa onda que o bom surfista ultrapassa com categoria.
Isto se atribui a todos cujo estado acusa sofrimento e baixo astral lembrando que: Deus se manifesta a nós quando nossa mente
se liberta do apego. Esta corrida
à libertação, nada mais é do que
sair do materialismo, encontrando-se com a Espiritualidade que
conduz vós outros noutra dimensão, para suportar as mazelas do
mundo que aí estão numa poluição tremenda.
O que sentis muitas vezes
é o reflexo dessa onda negativa que se esparrama na pátria
do Evangelho, que é o coração
do mundo. Bom dia portanto,

senhores da natureza, espíritos
iluminados, vós que sois o refletor do universo atual, onde se vê
de tudo à espera de um milênio
abençoado.
Mãos à obra artistas do teclado, vamos compor um trecho sonoro como fundo musical de harmonia e entendimento, tal qual
a “Matinata” de Leon Cavalo,
mais outra espécie vinda de um
mortal que possa trazer-vos o
embalo necessário para o corpo
e alma. Assim fortalecidos, vós
que estais nesse vale de esperança, com traçados da Terra, onde
viveis. Com os olhos no céu, esse
esplendor que guarda todos que
partiram para lá.
Orando sempre, orando por
dias melhores, entendendo que
fazeis o que podeis, nem sempre
o que quereis.
Atmosfera num ritmo tropical - não sendo o Trópico de

Capricórnio, deixa no espaço a
esfinge da Estátua da Liberdade
cuja auréola fulgura num Sol
causando calor humano.
Ainda restam valores nesta querida Terra de Santa Cruz,
razão porque o caminho é de luz.
Se erros existem é natural do ser
humano; aí está o ditado próprio
para o momento exato de agora:
errar é humano, perdoar é divino.
É propensão do bem, ao sistema de refúgio ao pecador
quando chega a meditação enchendo de brios, dando prova
de que o amor existe na sua fórmula indispensável de paz nessa aleluia do Senhor.
O vosso pedido seja feito; Deus
vos ouvirá cedo ou tarde mas, dentro das limitações do vosso resgate e merecimento. A alma canta, o
corpo sofre e a vida continua.
IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E
NEM FICAR SEM DINHEIRO
Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pedir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros,
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças relacionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no último dia) depois mandar publicar.
D.M.

Contate-nos: www.gazetazn.com.br

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo
por graça alcançada.
D.M.

ORAÇÃO PARA
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da
terra que tudo forma, do ar que tudo clareia, do fogo que transforma, que eu alcance sem demora o que mais desejo agora...
Sei que vou ganhar muito mais, muito dinheiro, que nem eu mesmo saberei contar.
Amém. Publique imediatamente, que sua
graça será alcançada.
D.M.

ORAÇÃO AO PODEROSO
SANTO EXPEDITO
Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero,
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro,
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido”
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”.
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda ao meu pedido com
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Publicar imediatamente após o pedido.
M.I.

