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Últimos dias para conferir a 
Exposição Pelé 80 - O Rei do Futebol

O Museu do Futebol abriu 
uma última oportunidade para 
quem quer conferir a exposição 
Pelé 80 – O Rei do Futebol: foi li-
berada a venda de ingressos para 
visitação nos dias 24 e 25 de abril, 
sábado e domingo, das 11 às 19 
horas. Homenagem aos 80 anos 
de Edson Arantes do Nascimento, 
considerado o maior atleta do sé-
culo 20 e o melhor jogador brasi-
leiro de todos os tempos, a expo-
sição, com curadoria de Gringo 
Cardia, apresenta Pelé para as 
novas gerações, com uma visua-
lidade lúdica e contemporânea. 
Localizado sob as arquibancadas 
do histórico Estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, o Museu do Futebol 
é uma instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo. A Mostra tem 
o patrocínio do Itaú Unibanco, por 
meio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura.

Logo na entrada do Museu, 
uma enorme escultura de Pelé 
convida o público para selfies e 
fotos antes de seguir para a ses-
são do filme criado, especialmen-
te para a exposição. Toda a traje-
tória de Pelé é contada por meio 
da montagem e animação de 444 
imagens históricas, que cobrem 
desde os primeiros anos de Pelé 
em Três Corações, interior de 
Minas Gerais, até a conquista da 
fama mundial na Copa de 1958; 
os 18 anos defendendo o Santos 
Futebol Clube; a consagração defi-
nitiva na Copa de 1970; e o último 
jogo pelo Cosmos, de Nova York.

A Mostra tem diversas ou-
tras instalações voltadas para o 

público jovem, incluindo intera-
tivos adaptados para funcionar 
com comando a partir dos celu-
lares dos visitantes. Para aces-
sar a exposição, é necessário 
comprar ingressos com horário 
marcado pelo site do Museu.

Segurança - 97,9% dos vi-
sitantes do Museu do Futebol 
se sentiram seguros ou mui-
to seguros com as medidas sa-
nitárias adotadas para prote-
ger visitantes e funcionários da 
Covid-19. O número de visitan-
tes está limitado, com venda de 
ingressos, exclusivamente pela 
internet, com dia e hora marca-
dos. Todos os interativos foram 
adaptados para funcionar sem 
toque em botões ou telas, há ál-
cool gel disponível ao longo de 
todo o Museu e o uso de másca-
ra é obrigatório por todos. Para 
estimular os visitantes a manter 
o acessório no rosto durante toda 
a visita, inclusive durante as sel-
fies, a escultura de Pelé que abre 

a Exposição também está usando 
uma máscara.

Serviço:
Estádio do Pacaembu - Praça 
Charles Miller, s/nº, São Paulo
De terça a domingo, das 11 às 
19 horas
Ingressos: www.museudofutebol. 
org.br/ingressos
Acesso exclusivamente mediante 
compra antecipada de ingresso com 
horário marcado - mais informações 
em www.museudofutebol.org.br.
Pelé 80 - O Rei do Futebol + 
Exposição principal
De 15 de outubro de 2020 a 25 
de abril de 2021
R$ 20,00 Inteira | R$ 10,00 Meia
Só exposição principal (ingresso 
promocional)
R$ 10,00 (inteira) | R$ 5,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam.
Entrada gratuita para todos as 
terças-feiras (é obrigatória a 
emissão antecipada de ingresso 
pelo site).

www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:

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

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

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

Século Avançado
O canto da ave, o sussur-

ro da fonte, essa brisa, esse ar, 
dão o sustentáculo da natureza, 
como clima iluminado, e o farol 
da barra indica guarda, vigilân-
cia constante, a fim de não pe-
car ou prevaricar o direito hu-
mano de cada um.

Quando o homem souber en-
tender o seu semelhante nos mí-
nimos detalhes, será um mago 
no mistério da encarnação; 
como profeta, o bem deve ser a 
profecia esclarecedora num sé-
culo em que o avanço e desen-
volvimento espiritual estão de 
vento em popa, qual nave sin-
grando o oceano da vida.

O Cristo entendeu a fundo o 
ser humano, pondo-o de acordo, 
cada um com seu sistema, dan-
do-lhes ênfase, ensinando-os 
através da Evangelização, sen-
do o exemplo da profissão de fé, 
carregando consigo o carisma 
natural.

Então aí entra a questão ra-
ciocinar, fazendo o que pode 
e muitas vezes o que não que 
quer. Só assim esse minuto sa-
grado estará convosco até a con-
sumação dos séculos.

Redimidos dos pecados qual 
ave alvissareira no espaço a 
fora, liberdade em expansão, na 

busca do paraíso astral, qual zo-
díaco do amor, esse é o desejo de 
todo ser mortal.

Recolhendo material, sempre 
que possível, fazei da vossa tarefa 
um eterno festival de boa vontade.

De acordo com as normas 
tende Deus no vosso mirante, e 
orai para não cairdes em tenta-
ção; é seguir: Orai e vigiai.

A disciplina comanda o espe-
táculo na Terra, o homem cum-
pridor do seu dever obedece à 
natureza que lhe ronda o peda-
ço de chão que pisa.

Não é um rebate falso, mas 
uma arremetida de vencedor 
dessa jornada terrena que é o 
trabalho no seu todo. Do forno 
ou fornalha sai o pão nosso de 
cada dia, da meditação sai a pre-
ce sacrossanta.

Ao clarão milagroso da pre-
ce, despertai enlevados e felizes, 
para submissão aos superiores 
desígnios e tudo o que vos pa-
rece aflição e dor, no campo fí-
sico, converte-se em um recurso 
de sublimação e ventura, no pla-
no espiritual.

Todo progresso da civiliza-
ção terrestre depende da eco-
nomia sobre cuja base repousa 
todo o edifício da organização 
social.

O homem é o semeador que 
não despertou ainda. Distraído 
cultivador, pergunta: que farei!? 
E o tempo silencioso responde 
com ensejos benditos:

De servir: ganhando autori-
dade. De obedecer: conquistan-
do o mundo.

De lutar: escalando os céus. 
Vedes aí a subida nesse escalão 
de operários do Pai como culti-
vador da graça divina.

Enquanto vossa tarefa sur-
gir formosa, bela, esperando 
o toque final dizei: amém vos-
sa sementeira, acima de tudo, 
permanece em prever e prover, 
abençoar e ajudar sempre.

O serviço ao próximo recon-
quista o respeito e a serenidade, 
perante a vida. Inflame-vos ain-
da e sempre, no Ideal de servir 
com o Senhor.

Entre as paredes do templo 
familiar, preparai-vos. Para os 
grandes testemunhos, reservou 
o Senhor os grandes galardões.

Trabalhar e sofrer são talvez 
os maiores bens que vossa alma 
pode recolher nos pedregulhos da 
Terra. A caridade nos pensamen-
tos, nas palavras e ações, é o pro-
cesso de renovar vossas almas.

IRMÃ LÚCIA

Outra pandemia assusta as 
famílias brasileiras: a fome

Milhares de pessoas não têm 
o que comer: falta-lhes o alimen-
to básico. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), em cinco anos, 
a fome aumentou no Brasil e 
já são 10,3 milhões de pessoas 
que vivem em insegurança ali-
mentar grave no País. A fome 
é mais prevalente nas áreas ru-
rais, atinge mais os domicílios 
chefiados por mulheres e quase 
metade dos famintos são da re-
gião Nordeste. Com a pandemia 
do novo Coronavírus os índi-
ces de desemprego também au-
mentaram atingindo a marca de 
14,1 milhões de pessoas, de acor-
do com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad) pelo IBGE, divulgada em 
dezembro/2020. Outra preocu-
pação é a alta nos preços dos 
alimentos que também afeta as 
famílias mais vulneráveis, prin-
cipalmente as que moram com 
pessoas abaixo dos 18 anos.

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) continua sua intensa mo-
bilização social, por meio de 
suas campanhas emergenciais 
que visam angariar donativos 
para entregar itens essenciais, a 
exemplo do leite, que compõe a 
cesta de alimentos, tão necessá-
rio para reforçar a alimentação 
da família e ajudar no desenvol-
vimento de crianças.

Por isso, a LBV precisa de 
doações para continuar pres-
tando o atendimento a milha-
res de famílias em vulnerabili-
dade social e em risco alimentar 
que foram fortemente afetadas 

com os impactos socioeconômi-
cos da pandemia da Covid-19. 
A meta da LBV é entregar por 
meio da Campanha Diga SIM, 
até agosto, nas cinco regiões do 
País, 85 mil cestas de alimentos; 
242 mil litros de leite; 91 mil 
kits de higiene e de limpeza; e 
ainda 20 mil cobertores para fa-
mílias que residem em regiões 
onde o inverno é mais rigoro-
so, além de continuar com todo 
atendimento em suas 82 unida-
des socioeducativas.

Saiba como ajudar

Acesse www.lbv.org.br e co-
labore. Selecione a opção que 
desejar e, de coração, doe qual-
quer valor. Se preferir, faça uma 

transferência bancária pelo PIX 
oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

Contas bancárias

Bradesco: Agência: 0292-5 - C/C: 
92830-5
Itaú: Agência: 0237 - C/C: 
73700-2
Banco do Brasil: Agência: 3344-
8 - C/C: 205010-2 
Caixa Econômica Federal: Agên-
cia: 1231 - operação: 003 - C/C: 
100-0
Santander: Agência: 0239 - C/C: 
13.002754-6

Confira essas e outras ações 
realizadas pela LBV no endere-
ço @lbvbrasil no Facebook, no 
Instagram e no YouTube.

Foto: Divulgação

Falta alimentos para mais de 10 milhões de brasileiros e a LBV conta com 
a sua ajuda para continuar atendendo famílias em vulnerabilidade social e 

em risco alimentar. Não deixe para depois, faça a sua parte. Colabore!

Cerca de 6 em cada 10 brasileiros 
acreditam que pandemia de Covid-19 
será controlada em menos de um ano

Para 61% das pessoas no 
Brasil, levará menos de 12 me-
ses até a total contenção do 
novo Coronavírus. É o que 
aponta o levantamento One 
Year of Covid-19, realizado pela 
Ipsos para o Fórum Econômico 
Mundial com entrevistados de 
30 países. Questionados so-
bre quanto tempo demoraria 
até que a pandemia fosse con-
tida, 9% dos brasileiros res-
ponderam “entre 0 e 3 meses”, 
15% disseram “entre 4 e 6 me-
ses”, 36% - ou seja, a alternativa 
com maior número de respos-
tas - opinaram “entre 7 e 12 me-
ses”, 35% acham que demorará 
mais de um ano e 4% acreditam 
que a crise na Saúde nunca será 
controlada.

Assim como o Brasil, em ou-
tras 19 nações o período entre 
7 e 12 meses foi o que apresen-
tou porcentagem mais alta. Dois 
grupos diferem deste resulta-
do. O mais positivo, com Índia, 
China e Arábia Saudita, aposta 
na contenção da pandemia da-
qui 4 a 6 meses. Por outro lado, 
Japão, Suécia, França, Polônia, 
Espanha, Austrália e África do 
Sul possuem uma visão mais ne-
gativa e acreditam, majoritaria-
mente que demorará mais do 
que 12 meses até uma comple-
ta recuperação da situação sani-
tária global.

Na média de todos os entre-
vistados dos 30 países, 13% acre-
ditam que a Covid-19 será con-
tida nos próximos 3 meses, 13% 
acham que será entre 4 e 6 me-
ses, 32% responderam “de 7 a 
12 meses”, 35% avaliam que 

a contenção só acontecerá da-
qui um ano e 7% disseram que 
a pandemia não será controlada 
nunca.

Retorno à normalidade

Ainda que 39% dos brasilei-
ros apostem que a pandemia de-
morará mais de 12 meses para 
ser contida, o percentual de en-
trevistados no Brasil que acredi-
ta não ser possível voltar à nor-
malidade em menos de um ano 
é de 35%. Considerando a mé-
dia global, o pessimismo cresce: 
4 em cada 10 (41%) não veem 
qualquer possibilidade de vida 
normal pelos próximos 12 meses.

Enquanto 35% dos respon-
dentes no Brasil creem que a 
volta à normalidade não acon-
tecerá nos próximos 12 meses, 

15% acreditam que o retorno à 
normalidade acontecerá entre 0 
e 3 meses, 14% acham que de-
morará de 4 a 6 meses e 36% res-
ponderam “entre 7 e 12 meses”.

Na média global, são 14% os 
que apostam em um retorno à 
rotina pré-Covid entre 0 e 3 me-
ses, 13% disseram que será en-
tre 4 e 6 meses, 32% escolheram 
o período entre 7 e 12 meses e 
41% não acreditam que será 
possível voltar à vida normal 
nos próximos 12 meses.

A pesquisa on-line foi reali-
zada com 21.011 entrevistados, 
com idades entre 16 e 74 anos, 
de 30 países – sendo mil brasi-
leiros. Os dados foram colhidos 
entre os dias 19 de fevereiro de 
05 de março de 2021. A margem 
de erro para o Brasil é de 3,5 
pontos percentuais.
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Estudo com 30 países mostra que expectativas brasileiras para contenção 
do vírus e retorno à normalidade são mais otimistas do que a média global

Clássica história da Chapeuzinho 
Vermelho ganha transmissão ao vivo 
para os pequenos assistirem de casa

Neste sábado (24), a par-
tir das 16 horas, o público é 
convidado a conectar suas te-
las na transmissão ao vivo da 
peça infantil “Chapeuzinho 
Ver melho”, que acontece pelo 
Instagram do empreendimento 
(@santanaparqueshopping).

Na releitura do clássico, o 
público infantil conhece uma 
versão atual da famosa perso-
nagem que desobedece sua mãe 
ao levar doces para vovozinha e 
acaba se deparando com o Lobo 
Mau.

No espetáculo, a Cia 
Cambaio apresenta aos espec-
tadores uma versão cômica, di-
nâmica e lúdica que apresenta 
uma vovó briguenta que tor-
ce as tripas do Lobo de dentro 
de sua barriga para salvar sua 
netinha e uma Chapeuzinho 
Vermelho muito esperta e comi-
lona. A peça conta com figurinos 
especiais, roteiros divertidos e 
ensinamentos valiosos sobre fa-
mília e amor.

“Esperamos levar entre- 

tenimento e diversão para que 
todos possam aproveitar mes-
mo estando cada um em suas 
casas. Mal podemos esperar 
para animar a criançada e di-
vulgar uma surpresa para lá de 
especial” afirma Marcus Borja, 

superintendente do San tana 
Parque Shopping.
Redes sociais
Instagram: 
@santanaparqueshoppping
Facebook: www.facebook.com/
Santanaparque
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Espetáculo de teatro virtual do Santana Parque Shopping 
acontece no próximo dia 24

Campanha no Metrô faz alerta 
sobre o diagnóstico precoce do 

Câncer infantojuvenil
Na última semana, foi lan-

çada no Metrô uma campa-
nha de alerta sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce 
do Câncer infantojuvenil. A ini-
ciativa é uma parceria do ITACI 
- Instituto de Tratamento do 
Câncer Infantil e conta com o 
apoio do Metrô Social. Nas esta-
ções e redes sociais do Metrô, os 
passageiros já podem visualizar 
as mensagens da campanha.

De acordo com o ITACI, as 
chances de vencer o Câncer in-
fanto-juvenil são de 75% caso a 
doença seja descoberta em sua 
fase inicial.

Prestar atenção aos sin-
tomas e buscar apoio médi-
co o quanto antes é fundamen-
tal para salvar vidas. Palidez, 
hematomas ou sangramento, 
dor óssea; caroços ou inchaços, 
principalmente aqueles indolo-
res e sem febre; perda de peso 
inexplicada, tosse persistente, 
sudorese noturna e falta de ar; 
alterações nos olhos, como es-
trabismo; inchaço abdominal; 
dores de cabeça persistentes ou 

graves, vômitos pela manhã são 
alguns dos sintomas de alerta.

O atendimento no ITACI é 
gratuito. Do total de pacientes 
atendidos pelo Instituto, 30% 
em geral vêm de outros estados 
e até outros países.

Atualmente, o Itaci é uma 

referência no atendimento es-
pecializado à criança e ao ado-
lescente com Câncer e outras 
doen ças hematológicas ou raras.

Esta campanha tem o apoio 
do Metrô Social. Saiba mais so-
bre o Câncer infantojuvenil em 
itaci.org.br
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Nas estações e redes sociais do Metrô, os passageiros 
já podem visualizar as mensagens da campanha


