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São Paulo vai sediar um dos Congressos 
Internacionais das Testemunhas de Jeová em 2019 

Uma das maiores séries de 
congressos internacionais, que 
abrangerão seis continentes, 
mais de 200 países e mais de 400 
idiomas, será realizada em 2019. 
Um desses congressos ocorrerá 
em São Paulo, de 12 a 14 de julho. 

Desde maio de 2019, as 
Testemunhas de Jeová reali-
zam essa série mundial de con-
gressos de três dias, desta-
cando o tema “O Amor Nunca 
Acaba”. Espera-se um público 
de 40 mil pessoas no São Paulo 
Expo, o que inclui mais de 7 mil 

congressistas internacionais de 
67 países. Os congressistas de 
outros países vão participar de 
várias atividades programadas 
em São Paulo, terminando no 
congresso de três dias.

“Esse evento vai mostrar 
que o amor pode ser uma influ-
ência positiva para unir pessoas 
de diferentes formações”, expli-
cou Paul Gillies, porta-voz in-
ternacional das Testemunhas 
de Jeová. “Vai mostrar tam-
bém as características positivas 
de cada uma das 22 cidades que 

foram escolhidas para recepcio-
nar os muitos congressistas in-
ternacionais”, completa.

O programa de domingo (14) 
vai incluir um discurso para o 
público com o tema “Onde en-
contrar verdadeiro amor num 
mundo cheio de ódio?”, que vai 
mostrar como vencer o precon-
ceito e o ódio. 

O Congresso será realizado 
no São Paulo Expo (Rodovia dos 
Imigrantes, km 1,5 - Vila Água 
Funda - São Paulo, SP). Mais in-
formações no site: jw.org.

Oficina gastronômica do Cresan 
ensina o preparo de bolos caseiros

O Cresan - Centro de Refe-
rência em Segurança Alimentar 
e Nutricional, vinculado à Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho da Pre-
feitura de São Paulo, oferecerá 
no dia 17 de julho, das 14 às 17 
horas, uma oficina gastronômi-
ca de bolos caseiros. A atividade 
é gratuita, sendo indicada para 
o público acima de 14 anos. 

A culinária é capaz de agu-
çar as mais antigas memórias, 
um cheiro, um gosto, são res-
ponsáveis por trazer de volta 
uma lembrança. Opções práti-
cas como os bolos caseiros, são 
escolhidos para uma visita com 
um café da tarde e marcam o 
imaginário e tornam tradição 
das tarde. Não existe ingredien-
te exato para essas receitas, fru-
tas mais maduras ou até mesmo 
sobras podem transformá-lo em 
um bolo caseiro.

Liderada pela culinarista 
Márcia Yurica, a oficina utilizará 
ingredientes simples e acessiveis, 
como o achocolatado em pó. A 
aula é uma alternativa para que 
os participantes possam interagir 
e compartilhar receitas típicas e 
tradicionais. O encontro pode ser 
uma opção para quem deseja em-
preender no setor da gastrono-
mia. O MEI - Microempreendedor 

promove direitos e benefícios 
ao empreendedor de peque-
no porte, como o acesso a cré-
dito. Para saber mais, acesse 
o link: https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/
desenvolvimento/mei/

Para participar, basta com-
parecer no local indicado, não 

sendo necessário se inscrever, 
leve seu avental e protetor de 
cabelo (touca ou lenço).

A Oficina de Bolos Caseiros 
acontece no Cresan Vila Maria 
que está localizado na Rua 
Sobral Júnior, 264. Para mais 
informações, entre em contato 
no telefone: (11) 2967-0755.

Foto: Divulgação

A atividade é gratuita e indicada ao público acima de 14 anos

Shopping Lar Center recebe 
a Feira Book Lovers Kids

Desde o dia, 2 de julho até 
o dia 31 de agosto, de segun-
da-feira a sábado, das 10 às 22 
horas, domingos e feriados, 
das 14 às 20 horas, o Shopping 
Lar Center recebe a Feira Book 
Lovers Kids. Com o objetivo de 
incentivar o hábito da leitura e 
criar desde cedo a paixão pelos 
livros, o evento reúne mais de 
3 mil títulos infantis e infanto-
juvenis, com valores a partir de 
R$ 5,00. Montada na praça cul-
tural do empreendimento, a fei-
ra tem entrada gratuita e con-
ta com aconchegantes espaços 
para leitura e áreas para ativi-
dades e contação de histórias.

A fim de estimular ain-
da, mais as crianças, foi cria-
da especialmente para o even-
to a Turma Bicho de Livro, que 
traz quatro personagens mons-
truosamente loucos por livros. 
Idealizados pelo ilustrador Dir-
ceu Veiga, os Bichos têm dife-
rentes personalidades e surgem 
de forma lúdica, devorando li-
vros, prometendo encantar a to-
dos com suas aventuras. Sabino 
gosta de descobrir as pala-
vras e seus significados e sem-
pre consegue esclarecer as dú-
vidas de seus amigos. Horácio é 

grandalhão, adora o cheiro e as 
cores dos livros. Vinny se diver-
te com histórias de dar sustos e 
busca aprender novos truques 
e mágicas por meio da leitura. 
Meiga e corajosa, Cissa, a úni-
ca menina da turma, adora cor-
de-rosa e histórias de castelos e 
princesas.

A Feira Book Lovers Kids é 

realizada pela Ponto Cultural, 
companhia que acredita que a 
leitura conecta pessoas, além de 
expandir o vocabulário e o co-
nhecimento, estimulando a ima-
ginação e a criatividade.

O Shopping Lar Center - 
Praça Cultural está localizado 
na Avenida Otto Baumgart, 500 
- Vila Guilherme.
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Feira Book Lovers Kids

Detran.SP alerta para 
cuidados indispensáveis em 

viagens e passeios com crianças

As férias escolares chegaram 
e o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) ressalta a importância do 
transporte dos pequenos de for-
ma segura e correta, seja por 
onde e como for. Cadeirinha? 
Tem de usar!

O próprio nome define: equi-
pamento de segurança. Estudos 
e estatísticas mundiais compro-
vam sua eficácia na preservação 
da vida de condutores e passagei-
ros. Cinto de segurança é de uso 
obrigatório para qualquer um e 
em qualquer banco do veículo. A 
“cadeirinha” é indispensável para 
os pequenos e vai mudando con-
forme as crianças vão crescendo. 
Confira a divisão por faixa etária:

•1,1 a 4 anos - “cadeirinha” em 
que a criança fica sentada para 
frente, como os demais ocupan-
tes do veículo. O pequeno tam-
bém fica preso por meio das ti-
ras de retenção do equipamento 
(sistema de cinco pontos);
•4,1 a 7,5 anos - assento de ele-
vação para que a criança seja 
presa ao cinto de segurança do 
próprio veículo;
•7,6 a 10 anos - ser transpor-
tada apenas no banco traseiro, 
sem auxílio de equipamento, di-
retamente com o cinto do assen-
to do veículo. 

Os equipamentos também 
variam de acordo com o peso e 

a altura da criança. Por isso, na 
hora da compra, o ideal é levar o 
pequeno para “experimentá-la”, 
ajustando com o cinto do pró-
prio acessório para ter certeza 
de que está adequado. 

Siga rigorosamente as re-
comendações do fabricante na 
hora de fixar a cadeirinha ao 
veículo. Uma fixação mal feita 
pode prejudicar a proteção da 
criança. 

Se for levar a turma toda, 
vale lembrar se a quantidade de 
crianças é maior do que os as-
sentos traseiros. O transporte 
só é permitido quando os assen-
tos forem dotados, de fábrica, 
com cintos do tipo subabdomi-
nal, de dois pontos.

Transportar crianças em 
veí culo automotor sem obser-
vância das normas de segurança 
especiais estabelecidas pela le-
gislação está previsto no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
como Infração gravíssima (sete 
pontos e multa de R$ 293,47).

É não podemos deixar de fa-
lar do celular. Ele pode ser utili-
zado na função GPS, desde que 
a rota para o endereço de desti-
no: o zoológico, o cinema, o par-
que, o shopping ou a casa dos 
amiguinhos, seja programada 
antes de ligar o veículo e o apa-
relho seja fixado no para-brisa 
ou no painel dianteiro.

Para avisar que chegou ao 
seu destino, lembre-se de que 
ele só pode ser usado quando o 
veículo estiver estacionado (mo-
tor desligado). Não é permiti-
do seu manuseio nem mesmo 

em paradas temporárias (pe-
dágios ou semáforos). Isso vale 
também para a foto fofa dos pe-
quenos no banco de trás. Todas 
essas situações são infrações 
gravíssimas, com sete pontos e 
multa de R$ 293,47. Dinheiro 
suficiente para boas sessões ci-
nemas com pipoca.

Vamos bater perna! 

Caminhadas fazem bem à 
saúde e podem ser bem diverti-
das. Mas mesmo para os pedes-
tres as regras de segurança são 
sempre válidas. Aproveite o pas-
seio para ensinar aos pequenos 
como se portar nas ruas:

•Andem de mãos dadas! O ideal 
é segurar as crianças sempre pelo 
punho - assim não há perigo de 
que elas se soltem e saiam corren-
do por aí;
•Obedeça ao semáforo. Muitas 
vezes até os pequenos alertam: 
pare, olhe, siga! Só atravessem 
se o sinal estiver verde e mes-
mo que esteja fechado, não faça 
ziguezague entre os veículos 
parados;
•Na faixa! Só cruze as vias nas 
faixas de pedestre e atente às 
faixas exclusivas para ônibus e 
ciclofaixas; 
•Ao descer do ônibus, espere na 
calçada e jamais desça fora do 
ponto. Não é seguro atravessar, 
nem por trás, nem pela frente do 
veículo. Deixe que ele siga, para 
que você tenha uma boa visão da 
rua. E siga para o seu destino de 
diversão com segurança.

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada 
vez melhor”

Visite: 
www.omarcardoso.com.br

De 12/7 a 18/7

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Faça tudo com originalidade, e conseguirá influen-
ciar pessoas importantes para seu progresso. Muito 
bom fluxo para obter sua independência financeira e 
a liberdade de espírito. Período em que poderá contar 
com as especulações e obrigações sociais.

Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de 
finanças elevadas, farão com que solucione boa parte 
de seus problemas neste período. Êxito em jogos, sor-
teios e harmonia no setor romântico.

Espetacular influência astral. Poderá realizar grandes 
e lucrativos negócios, ter sua situação financeira ele-
vada, receber dinheiro considerado perdido. Relações 
harmoniosas com o sexo oposto. Boas chances nas 
competições.

Pense no seu êxito e não de importância a boatos e im-
pressões negativas. Atravessa o melhor período mate-
rial do ano. Poderá progredir muito através do próprio 
esforço. Pessoas alegres e expansivas poderão alegrar 
o seu período. Chances em jogos.

Período em que poderá obter os resultados pretendi-
dos em seu campo profissional, devido ao bom flu-
xo da Lua. Pode, também, iniciar negócios e tratar de 
assuntos pessoais que será bem sucedido. Boas no-
tícias. Ótimo aos estudos, pesquisas, investigações.

Os assuntos financeiros, porém, deverão ser tratados 
amanhã, quando suas possibilidades de sucesso se-
rão maiores. Não realize novos negócios, tome muito 
cuidado com pequenos acidentes e procure se preca-
ver contra os inimigos ocultos.

Fase em que receberá boas sugestões para solucionar 
de vez suas dificuldades financeiras. E bom também para 
iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa pró-
pria. Harmonia amorosa e familiar. Um obstáculo pode-
rá surgir em seu trabalho por um colega mais próximo.

Bons contatos comerciais para estes próximos dias 
de influência. Use a inteligência para influenciar seus 
superiores. Tome cuidado com a precipitação. Evite 
o nervosismo, ansiedade e a desconfiança em si 
mesmo.

Evolução da mente e do espírito estarão previstos 
para você nos próximos dias. Contudo, deverá evi-
tar precipitações ao realizar negócios e tome cuida-
do com acidentes e com sua saúde. Poderá ainda, ser 
premiado através das loterias.

Livre-se de suas preocupações tomando atitudes po-
sitivas para solucioná-las. O dia se apresenta positivo 
aos negócios arriscados. Terá bom relacionamento 
com os filhos. Poderá elevar-se no plano social pela 
colaboração que poderá receber.

Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos 
alimentares e alcoólicos. Não confie demais, também, 
em subordinados e estranhos. Todavia o sucesso pes-
soal e a evolução da personalidade serão evidentes. 
Mas, as in fluências não são propícias.

Excelentes influências para desenvolver suas ativida-
des de um modo geral. Aproveite, pois esta é a melhor 
fase para progredir profissional, social e materialmen-
te. Êxito romântico e sentimental. Bom momento para 
uma cirurgia plástica.

Aplicativo ‘Minha Escola SP’ permite 
consulta de notas de alunos da rede estadual

Alunos da rede estadual e 
seus pais ou responsáveis po-
dem conferir o desempenho do 
estudante no primeiro semestre 
de 2019 pelo aplicativo Minha 
Escola SP. A ferramenta - dis-
ponível para download gratui-
to no sistema Android e iOS 
- reúne boletim com notas e fal-
tas, horário de aulas e até uma 
versão digital da carteirinha 

estudantil, com foto, nome, sé-
rie e unidade do aluno. Neste 
ano, o aplicativo foi acessado 
mais de 440 mil vezes. 

Para fazer o login, os es-
tudantes devem preencher os 
campos com os números do 
R.A. - registro do aluno - e a se-
nha que já utiliza na Secretaria 
Escolar Digital (SED). No caso 
dos responsáveis, antes de 

baixar o app, é preciso ir até a 
escola e solicitar o cadastro. 

Criado sob medida para as 
escolas estaduais pela equipe da 
Coordenadoria de Informação, 
Tecnologia, Evidência e Matrí-
cula (CITEM), o Minha Escola 
SP tem interface intuitiva, de 
fácil navegação e os dados estão 
interligados às plataformas da 
Secretaria.

Sebrae-SP capacita 1000 mulheres 
em condições de vulnerabilidade 

social na Zona Norte de São Paulo
Até o fim de agosto, os

escritórios do Sebrae-SP na Zona
Norte e Sul da capital paulista,
preparam turmas da primeira
fase do Programa 1000 mulheres:
construindo negócios de Impacto
Social. Em parceria com diversas
instituições que acolhem mulhe-
res em situação de vulnerabili-
dade social, o programa oferece
capacitação de 20 horas – 5 dias
consecutivos – focadas em
empreendedorismo e gestão de
negócios.

O objetivo do programa é
promover a inclusão social e
apresentar a essas mulheres o
empreendedorismo como opção
de geração de trabalho e renda,
transformando a vida daquelas
que desejam ser protagonistas
de sua própria história. A par-
ticipação é totalmente gratuita,
com entrega de materiais e no
final de cada turma, é realizada
a entrega dos certificados de
conclusão do curso.

Até o fim de 2019, serão
capacitadas no programa 1000
Mulheres da Zona Norte.

Público-alvo:
•Mulheres em Situação de
Vulnerabilidade Social;
•Em situação de rua;
•Idosas;
•Imigrantes;
•Indígenas;
•Negras;
•Pessoas com deficiência;
•Reeducandas (em situação de
reclusão);
•Refugiadas;
•Transgêneros;
•Vítimas de violência.

Inscrições e agenda de cur-
sos Zona Norte da Capital:
https://www.sympla.com.br/
programa-1000-mulheres -
c o n s t r u i n d o - n e g o c i o s - d e -
i m p a c t o - s o c i a l - - - z o n a -
norte__527603

Para participar dessa
primeira fase, as interessadas
podem acessar link na platafor-
ma Sympla e escolher o dia e
local que desejam realizar o
treinamento. Ou pelos tele-
fones: Zona Norte (11) 2972-
9940 / Zona Sul (11) 5525-5270.


