
Jornal Online

AVIVA NEWS

Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!

HOJE NO JOAN: 

LEIA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DA
ECONOMIA DO PAÍS E A GUERRA AO

COMBATE AO CORONAVÍRUS EM SP E
MUITO MAIS

PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

EVENTOS DO AVIVAMENTO

SAÚDE E POLÍTICAClima e Tempo 

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

São Paulo, 11  de Setembro de 2020

CULTURA: DICA DO JOAN

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ 

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

26° Edição 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

EVENTOS DO AVIVAMENTO

Setembro 

#VIGILIADOAVIVAMENTO

ÓCULOS QUE FAZ CEGO ‘ENXERGAR’:
 TECNOLOGIA A SERVIÇO DA INCLUSÃO 

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

SAÚDE E POLÍTICA

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

QUALIDADES COMUNS DE PESSOAS
ESPIRITUALMENTEBINTELIGENTES (QS)

TESTEMUNHO

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


1 – Praticam e estimulam o
autoconhecimento
Procuram se conhecer, buscam os
seus propósitos, sua natureza e a
sua essência. Sabem as suas
virtudes e enfrentam seus
obstáculos internos (O
autoconhecimento é fundamental
para nos auxiliar a alcançar
resultados extraordinários). Só
vamos nos conhecer através de
Deus que nos criou.
2 – São levadas por valores. São
idealistas
Motivam-se por significados e
sentido de integridade; vão além
dos imediatismos e objetivos
egoicos  (Relativo ao ego, à parte
da personalidade de alguém
relativo ao âmbito psíquico,
determina a maneira de agir de
alguém).
3 – Têm capacidade de encarar e
utilizar a diversidade
e superar os obstáculos usando os
problemas, as adversidades e
desafios para aprender e serem
melhores. Não excluem e não
negam os acontecimentos,
diferenças e dificuldades. 
 Perguntam-se: O que posso
aprender com isso?
4 – São Holísticas
Não pensam pequeno ou só em
uma parte ou aspecto das coisas.
Ampliam a percepção, sentem-se
parte de um todo social,
planetário e cósmico. Sabem que
suas decisões e ações afetam tudo
e que, tudo nos afeta.
5 – Celebram a diversidade
Reconhecem a riqueza da vida que
só é possível com as diferenças e
diversidade ( tem capacidade de
interagir com níveis diferentes de
pessoas ou situações).

6- Investe massivamente na fé.
Esta por sua vez gera esperança e
força para vencer tribulações e
dificuldades;
pode-se libertar das paixões que
escravizam e destroem a vida do
homem, como o ciúme, a inveja, a
soberba, o ódio, o rancor, os vícios,
etc.
7– Têm capacidade de colocar a
coisa num contexto mais
amplo.Têm foco; mas conseguem
perceber e enxergar as coisas em
suas múltiplas ligações e
complexidade com a vida, em
geral. Agem localmente pensando
globalmente.
8 – Têm espontaneidade. Estão
conectadas com suas verdadeiras
essências. São pessoas que
expressam a sua verdade interior
sem medo ou sentimento de culpa;
porém respeitando cada pessoa.
9- Capacidade de enxergar nas
crises as possibilidades e as
oportunidades. De não se deixar
abater em momentos difíceis, mas
de fazer das dificuldades e das
lutas fonte de crescimento e
aprendizagem. 
10 – Têm compaixão
Manifestam respeito e amor a tudo
e às infinitas realidades da vida.
Sabem o seu valor e são empáticas
com as outras pessoas, em conexão
com sentimentos e necessidades
alheias.
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Qualidades comuns de pessoas
espiritualmente inteligentes. (QS).
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 Já havia muito tempo que eu estava procurando
emprego,  já perdi as contas de quantos
currículos enviei, tanto presencialmente como
por e-mail, quantos processos seletivos,
entrevistas que já fiz e ficava naquele
expectativa de receber um telefonema,  de
receber uma resposta e não tinha,  e aquilo me
deixava chateada, decepcionada por não
conseguir.  E aí surgiu essa pandemia, então
fiquei mais preocupada ainda,  pensei... meu
Deus se estava difícil antes conseguir emprego e
agora como vai ser? 
Em meio isso tudo surgiu uma vaga pra está
trabalhando em uma rede de supermercados, 
 onde estive me candidatando,  então estive
passando por 3 etapas,  a primeira foi via
telefone, a segundo por envio de uma redação e a
terceira foi uma entrevista presencial,  uma
dinâmica e nesse processo todo eu estive
pedindo oração pra célula, para os meus líderes. 

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

Pode aguardar porque neste final de semana
vem mais uma #VIGÍLIADOAVIVAMENTO. 

Com o tema: Deus escolheu as coisas loucas
deste mundo para confundir as sábias. 
1 Cor 1:27 

A vigília que é tão esperada pelos Avivalistas
será transmitida ao vivo pelo facebook e
presencialmente. Com os Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira na abertura e
durante a vigília a equipe de Levitas irão
conduzir esta grande festa e banquete
espiritual. 

Sem contar que teremos apresentações,
vídeos, testemunhos, muito louvor e
adoração! 

Você não vai perder não é mesmo? 
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#VIGÍLIADOAVIVAMENTO

Produção de texto: Gabriela Machado

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Grandes coisas o Senhor tem feito na vida daqueles que crê.
Iremos compartilhar mais um testemunho 

com você leitor.

E eu lembro que, enquanto eu estava nesse processo todo de esperar resposta pra
passar pra próxima etapa, lembro que eu estava vendo a vigília, e  a evangelista
Eliane estava contando o testemunho dela de uma porta de emprego que Deus tinha
aberto pra ela nessa pandemia , e ouvindo aquele testemunho,  recebi mais força de
acreditar que eu também iria conseguir, nessa vigília eu estive mandando um pedido
de oração nesse propósito da porta de emprego, e pra honra e glória do Senhor fui
aprovada, passei por todas as etapas, trabalho quatro dias por semana em uma rede
de supermercados, louvo ao Senhor por essa porta que me foi aberta , agradeço a
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, pelas orações da célula, pela vida dos
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira, que Deus possa abençoar grandemente a
vida de cada um em nome de Jesus.

Entrevista: Ev. Katia Cristina
Reprodução de texto Rosário Regiane 

Paz a todos, meu nome é Carolaine, sou uma embrionária na Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações,  faço parte da célula estratégica do Frank e da Célia,
gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho sobre porta de emprego.
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TREINE SEU CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA

Treine seu
conhecimento em
Matemática com

esse App. 
Ele é bem completo

e pode te ajudar
nas mais simples
equações até ás

mais dificeis. 
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

PESQUISA: GABRIELA MACHADO
FONTE: LEIAJA.COM

É possível cadastrar até 150 rostos. Sempre
que o usuário passar por uma pessoa
cadastrada, o dispositivo reconhece o nome
de maneira instantânea e automática,
revelando quem está à sua frente. Além
disso, detecta os indivíduos por gênero
quando não estão cadastradas. 
O OrCam MyEye também identifica
produtos por meio de códigos de barra,
reconhece cores com um simples toque e,
por ser dotado de leds opera também no
escuro. Outra utilidade é o reconhecimento
automático de notas de dinheiro. Para o
usuário saber a hora e data, basta girar o
punho para ouvir a informação. 
Sua bateria integrada tem duração contínua
de duas horas e necessita de apenas 20
minutos para o carregamento. 

A versão mais atualizada do OrCam My Eye
custa R$ 19.900. Sua compra pode ser
financiada em até 60 vezes pela linha de
crédito do Governo Federal do Brasil para
tecnologias assistivas. Há também a
primeira versão do produto, que é vendida
por R$ 12.900.  

Esse dispositivo de inteligência artificial
desenvolvido por uma empresa israelense
está mudando a vida de pessoas com
deficiência visual, déficit de leitura, dislexia e
síndrome de down, ao auxiliá-las em tarefas
do cotidiano.
O aparelho chamado OrCam MyEye é acoplado
no óculos do usuário e consegue fotografar,
escanear e transformar instantaneamente
textos de qualquer superfície em áudio. 
Isto acontece com livros, jornais, revistas,
placas de rua, cardápios de restaurantes,
nomes de lojas, mensagens do celular e
folhetos, por exemplo. Capaz de detectar
textos em português, inglês e espanhol, o
dispositivo possui controle de velocidade,
possibilitando a leitura de 100 a 250 palavras
por minuto e ainda permite escolher entre voz
masculina e feminina. O usuário ainda pode
usar comandos para pausar, adiantar ou
retroceder a leitura. Tudo isso sem a
necessidade de acesso à internet. Dotado de
uma câmera inteligente intuitiva acoplada à
armação do óculos do usuário, o OrCam
MyEye reconhece até 200 produtos
previamente cadastrados. 
Após o reconhecimento, retransmite a
informação discretamente no ouvido da
pessoa que o usa. O equipamento conta ainda
com uma tecnologia avançada de
reconhecimento de faces que auxilia o usuário
a identificar as pessoas ao seu redor.  

ÓCULOS QUE FAZ CEGO ‘ENXERGAR’:
TECNOLOGIA A SERVIÇO DA INCLUSÃO 

EEE      hojehojehoje      ooo      JOANJOANJOAN         trástrástrás      maismaismais      umaumauma      dica.dica.dica.

"CLIQUE AQUI E ACESSE JÁ"
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As estatísticas de inflação não fazem
muito sentido para o brasileiro que vai ao
supermercado, tendo a sensação de que
comprou menos e deixam mais dinheiro
do que leva em mercadoria.
Pois  não é só uma impressão, o Índice de
preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação oficial do país, avançou
2,44% no acumulado em 12 meses até
Agosto, a alimentação no domicílio subiu
muito, tendo uma forte alta. Ficou quase
20% mais caro desde o início do ano, por
exemplo o preço do feijão que subiu
32,6%, da abobrinha, 46,8%, e da cebola,
50,4%.
Os motivos para esse comportamento
estão ligados, direta e indiretamente, à
pandemia. Esse impacto poderá se
prolongar nos próximos meses. Mas
também não significa o aumento
persistente dos preços.

"Veio dinheiro do auxílio emergencial, muito papel na praça, a inflação vem. 
Nós estamos conversando pros produtos da cesta básica. 

Estou pedindo um sacrifício, patriotismo dos grandes donos de supermercado, 
para manter o preço na menor margem de lucro " .

declarou o chefe do executivo. 

Alguns dos eleitores que se reuniram com
o presidente falaram que os preços dos
produtos praticamente dobraram.
Não havendo resultado no pedido o
presidente Jair Bolsonaro,  estuda zerar os
impostos de importação dos alimentos
contidos na cesta básica. Em uma reunião
realizada recentemente,  algumas pessoas
relataram que a ideia inicial é propor a
Camex (Câmara do comércio e exterior)
um comitê vinculado ao ministério da
economia,  zerar a alíquota de importação
do arroz vindo de países fora do Mercosul.

Com tantos preços altos e abusivos o
presidente Jair Bolsonaro, se
encontrou com alguns apoiadores, em
Eldorado Paulista, São Paulo, nesse
encontro ele pediu a colaboração de
donos de mercados para baixarem
preços de produtos contidos em cesta
básica, itens como óleo de soja, leite,
arroz e feijão tem sofrido uma
inflação que pode bater os 20% no
acumulado 12 meses. 

Mortes diminuem e 95% de São Paulo está na
fase amarela,  isso significa que salões,
restaurantes, parques, academias e atividades
culturais com público sentado podem abrir com
restrições. Estamos em um cenário de declínio
nos números de mortes por covid-19,  o
governador João Doria relatou esse novo avanço, 
 desde 21 de Agosto não existem nenhuma região
na fase vermelha. Estamos em nossa melhor fase,  
afirmou o secretário estadual de saúde, Jean
Gorinchteyn, por 5 semanas consecutivas 
 tivemos queda nas internações.
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Texto: Talita Andrade
Imagem: Google
Fonte: notícias

Economia

BOLSONARO PEDE PARA
SUPERMERCADISTAS

 BAIXAREM OS PREÇOS

Fonte: PlenoNews 
Produção de Texto: Rosário Regiane  

Bolsonaro pode zerar imposto de itens da cesta básica

CORONAVIRUS EM SÃO PAULO 

Uolnoticias.com
Pesquisa: Rosário Regiane

SAÚDE E POLÍTICA
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER 
O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
Incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook.

Canal que traz conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem

também se escrevendo no Canal para
estarem por dentro de todas as

novidades!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 9h

às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!

Designer: Gabriela Machado

https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

