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HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 22/11 a 28/11

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Seu forte magnetismo pessoal deverá atrair a simpatia 
alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Êxito em traba-
lhos manuais e viagens. Com a colocação da Lua e do 
planeta Vênus dentro do seu horóscopo solar, você estará 
servido através das suas parcerias sociais.

Cuidado neste período, para não perder a confiança das 
pessoas que são extremamente importantes para você. 
Lucros através do cônjuge ou associações estão previs-
tas e o trabalho renderá o necessário para deixá-lo feliz.

Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previs-
tas para hoje. Cuide da reputação e principalmente de seu 
dinheiro, pois está predisposto a gastar à toa. Procure en-
volver-se em alguma ocupação que traga uma união mais 
íntima com o público.

Procure agir de forma dinâmica e com mais tato, sem im-
por sua autoridade. Você tem gênio forte e nem sempre os 
outros aceitam. A pessoa amada está merecendo maior 
atenção da sua parte. No trabalho, haja com mais vontade.

Bom período para tratar de assuntos ocultos, através de 
boas leituras e novos conhecimentos. Terá um bom rela-
cionamento com os pais. Alguns imprevistos no setor fa-
miliar poderão fazer parte do seu dia, mas tudo será facil-
mente resolvido.

Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao 
nervosismo. Evite tais coisas para que possa coordenar 
melhor sua vida. Use roupas de tons claros e medite um 
pouco na parte da manhã, assim, você sentirá gradativa-
mente as suas energias se fortalecerem.

Pessoas amigas estão propensas a colaborar com seus 
projetos e aprimorar suas ideias. Receberá informações 
promissoras. Período feliz para a vida amorosa. O perío-
do revela-se bem direcionado, para alterar certos concei-
tos que você julgava menos importantes.

Este será o período mais benéfico do ano para você co-
meçar ou levar avante negócios e empreendimentos mo-
netários. Os presságios para esta fase são mais promisso-
res para empréstimos, realização de negócios lucrativos, 
compra e venda, de objetos e imóveis.

Período no qual poderá tirar proveitos inesperados pelas ami-
zades que vier a fazer, realizar boa parte de suas esperanças 
e desejos de progredir social, profissional e financeiramente. 
Ótimo ao amor e passeios. Tendência para você analisar cui-
dadosamente as questões mais problemáticas da sua vida.

Período em que terá sucesso, em negócios relacionados 
com construções. Algum aborrecimento passageiro po-
derá ser esperado em seu lar. Cuidado com um romance 
clandestino. Seja mais seletivo. Você estará disposto a aju-
dar pessoas do seu círculo social.

O período não é favorável para que os seus problemas 
mais complicados sejam resolvidos. Aproveite a influência 
astral deste dia para conhecer o maior número possível de 
pessoas. As amizades que fizer hoje lhe trarão vantagens. 
Período promissor para viagens.

Aproveite as vibrações dos astros e procure agir sempre com 
justiça e verdade. Assim, você conseguirá maiores êxitos e 
elevará sua espiritualidade. Todos os esforços que têm em-
preendimento no sentido de se elevar e prosperar profissional 
e socialmente, se fará sentir com maior força neste período.

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

Movimento de Corais da Zona Norte 
de São Paulo Projeto “Natal Tropical” 

Ecoart está oferecendo au-
las abertas no mês de dezembro, 
venha conhecer e participar de 
momentos especiais. Veja abaixo 
a programação: 

•24/11 - 14 horas - “Sarau Santa 
Terezinha” - Biblioteca São Pau lo 
- Parque da Juven tude - Ave nida 
Cruzeiro do Sul, 2.630 - Santana;

•26/11 - 19 horas - Santana 
Parque Shopping - Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 2.780 
- Mandaqui;

•1º/12 - Igreja São Roque - após 
a missa das 10 horas - Rua João 
Roque, 114 - Imirim 

•2/12 - 11 horas - Rádio Trianon 
- Avenida Paulista, 900;

•4/12 - 19h30 - Natal Iluminado 
- Hospital Santa Catarina, Ave-
nida Paulista 200 - Bela Vista 

•6/12 - 14 às 17 horas “Encontro 
de Corais do CRECI” - Rua For-
mosa, 215 - República;

•7/12 - Caminhada Histórica 
No Horto Florestal - Encontro 
às 9 horas no Portão Principal 
do Horto Florestal - Uma ca-
minhada especial com músicas 
lembrando que o Natal é tempo 
de comemorar o amor e a frater-
nidade entre as pessoas e tam-
bém o tempo de lembrar, mais 
do que nunca, o respeito à vida 
no planeta; 

•10/12 - 19 horas - Santana 
Parque Shopping - Rua Con- 

se lheiro Moreira de Barros, 
2.780 - Mandaqui;

•13/12 - 15 horas - CEI Lauzane 
Paulista - Praça Santo Estevão 
de Briteiros, 25 - Lauzane; 

•15/12 - 11 horas Parque Tria-
non - Avenida Paulista, 1.700 - 
Cerqueira César; 

•22/12 - 13 horas - Mercado e 
Shopping Sonda - Avenida Ma-
rechal Tito, 7.579.

Venham cantar conosco 
Ecoart - Informe-se sobre os lo-
cais das aulas e os horários. 

Para mais informações 
acesse: https://www.facebook.
com/ecoartcoral/ Regente: 
Lydia de Go dau Pereira -  
lyragodau1946@gmail.com 
- Tel: (11) 99941-4837 - 
Apoio MICA - Movimento 
Infantojuvenil Crescen do com 
Arte https://www.facebook.
com/micaarte01/ mica.arte@
gmail.com
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Coral da Zona Norte de São Paulo 

Exposição de jovens fotógrafos acontece no final de 
novembro no Casarão de Cultura da Vila Guilherme

A 2ª edição do Fotossensível 
- Curso de fotografia, proje-
to destinado a jovens entre 14 
a 17 anos da Zona Norte da ca-
pital paulista, ofereceu durante 
quatro meses uma imersão no 
campo da linguagem fotográfi-
ca. Durante este período, os jo-
vens puderam se conectar com 
um rico conteúdo de sensibiliza-
ção artística que permeia o uni-
verso da fotografia, com acesso 
a teorias, referências e técnicas 
que promoveram diálogos, expe-
rimentações e reflexões.

O fruto deste trabalho po-
derá ser conferido pelo públi-
co através de uma exposição de 
fotografia que ficará em cartaz 
de 30 novembro a 26 de janeiro 
de 2020 na Casa de Cultura da 
Vila Guilherme, na Zona Norte 
da capital paulista. Os 35 jovens 
participantes do projeto apre-
sentarão as imagens produzidas 
ao longo do curso. A entrada da 
exposição é gratuita e livre para 
todas as idades.

Os educadores André Spí-
nola, Camila Feltre, Patrícia 
Mar chesoni e Mariana Fontes 
trouxeram aos alunos aborda-
gens dentro dos temas da his-
tória da fotografia, história da 

arte, estudos de composição e 
ética do fotógrafo. Nas aulas prá-
ticas, os jovens puderam conhe-
cer desde os processos químicos 
de revelação e de fotografia ana-
lógica, até a fotografia feita com 
câmeras digitais e celulares.

Além da exposição dos jovens, 
o público poderá visitar, no mes-
mo local e período, a exposição 
resultante do Fotossensível - cur-
so de fotografia voltado para pro-
fessores e educadores da Zona 
Norte. Este formato do curso 
aconteceu em três módulos inde-
pendentes e complementares, e 
os participantes são educadores 
de diversas instituições da região.

Oficinas sobre 
acessibilidade a partir da 
Exposição Fotossensível

O projeto Fotossensível 
abran ge também outras verten-
tes de atuação. Haverá duas ofici-
nas sobre acessibilidade, abertas 
ao público, a partir da Exposição 
Fotossensível. Uma delas é “In-
trodução à Audiodescrição”, mi-
nistrada por Edgar Jacques, que 
fará uma apresentação deste re-
curso de acessibilidade. A outra 
é “Oficina de Poesia Visual + 

Sarau” com Slam do Corpo, pri-
meiro grupo a realizar uma bata-
lha de poesias entre surdos e ou-
vintes. Ambas terão como ponto 
de partida as fotos da exposição. 
Os eventos têm entrada gratui-
ta, vagas limitadas e são volta-
das ao público cego, vidente, sur-
do e ouvinte. 

O projeto Fotossensível é ela-
borado pela REVER Estudos em 
Fotografia e Aymberê Produções 
Artísticas, com parceria estraté-
gica do Instituto JCA e patrocí-
nio da Viação Cometa através 
do ProAC ICMS.

Exposição Fotossensível - 
Curso de Fotografia

Data: 30 de novembro a 26 
de janeiro de 2020, todos os dias, 
das 10 às 21 horas. Entrada 
gratuita

Oficina de Introdução 
à Audiodescrição, 

com Edgar Jacques

Data: 11 de dezembro, quar-
ta-feira, das 13h30 às 17 horas, 
Inscrições pelo e-mail aymbere 
prodart@gmail.com - Para pú-
blico vidente e cego - Gratuito.  
Vagas limitadas

Oficina de Poesia Visual e 
Sarau com Slam do Corpo

Data: 12 de dezembro, quin-
ta-feira, das 13h30 às 17 horas, 
Inscrições pelo e-mail aymbere 
prodart@gmail.com - Para pú-
blico ouvinte e surdo - Gratuito. 
Vagas limitadas

Sigam o projeto nas redes 
sociais: Facebook e Instagram: 
@parquedasartesvilamaria 

Blog: https://parquedasartes 
vilamaria.blogspot.com

A Casa de Cultura da Vila 
Guilherme está localizada na 
Praça Oscar da Silva, 110 - Vila 
Guilherme.
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Os alunos desbravando a câmera escuro

Oficinas de Natal para a criançada 
agitam a Feira de Orgânicos Lar Center

Todos os domingos, das 8 às 
13 horas, acontece a Feira de 
Orgânicos no estacionamento do 
Shopping Lar Center, e em co-
memoração ao Natal, o Shopping 
promoverá divertidas oficinas 
infantis na Feira de Orgânicos. 
Os pequenos irão explorar a ima-
ginação e a criatividade ao criar 
e customizar artigos de decora-
ção para a data. Realizadas pela 
PlayDate - movimento de mães 
em apoio à maternidade cons-
ciente-, as atividades prometem 
tornar as manhãs de domingo 
em família ainda mais animadas.

Programação - Oficinas de 
Natal na Feira de Orgânicos 

Lar Center

24/11 - Árvore de Natal - às 10 e 
às 11 horas;
1°/12 - Bola Decorada de Natal - 
às 10 e às 11 horas;
8/12 - Lata/Cofrinho de Natal 
(Educação Financeira) - às 10 e 
às 11 horas;
15/12 - Decoração de Biscoitos 
Natalinos - às 10 e às 11 horas;
22/12 - Carta para o Papai Noel 
- às 10 e às 11 horas.

Em parceria com a AAO 
- Associação de Agricultura 
Orgânica, a Feira de Orgânicos 
Lar Center reúne pequenos 
produtores que comerciali-
zam uma ampla variedade de 
alimentos saudáveis. O even-
to dispõe de uma barraca es-
pecial com diversificado car-
dápio orgânico para o café da 
manhã, espaços para refeição 

e convivência, uma área para 
as crianças brincarem, além de 
bicicletário e bebedouros para 
pets.

A Feira de Orgânicos Lar 
Center acontece no Shopping 
Lar Center no Estacionamento 
do Shopping Lar Center que 
está localizado na Avenida 
Otto Baumgart, 500 - Vila Gui - 
lherme.
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Feira de Orgânicos no estacionamento do Lar Center terá oficinas natalinas

Black Friday em 2019 deve movimentar 
3,5 bi de reais no comércio eletrônico
Cada vez mais popular no 

Brasil, este ano a Black Fri-
day deve apresentar cresci-
mento expressivo. Dados do 
Compre&Confie, empresa de in-
te li  gência de mercado focada em 
e-commerce, apontam para um 
crescimento nominal de 19% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, totalizando R$ 3,5 bi-
lhões. A projeção considera o fa-
turamento total estimado para 
as vendas realizadas nos dias 28 
e 29 de novembro, de 2019.

O aumento é impulsionado 
pelo volume de compras realiza-
das - já que o tíquete médio dos 
pedidos deve apresentar queda 
em relação ao mesmo período 
de 2018. Ao todo, devem ser re-
alizados 5,8 milhões de pedidos, 
representando aumento de 24% 
em relação à Black Friday do ano 
passado.

O tíquete médio deve ser de 
R$ 600, queda de 4% na compa-
ração com o mesmo período de 
2018. “Podemos afirmar que a 
Black Friday está cada dia mais 
consolidada no Brasil. Os meca-
nismos criados por diversas em-
presas para comprovar que os 
descontos são reais, somados à 
proximidade do Natal e recebi-
mento de parcela do 13º salário 
pelo brasileiro, explica o otimis-
mo do setor para um forte cres-
cimento no número de pedidos 
este ano, que deve ser obser-
vado, principalmente em cate-
gorias de maior valor agregado 
como eletrônicos e telefonia”, 
explica André Dias, diretor exe-
cutivo do Compre&Confie.

Motivos para acreditar nas 
perspectivas positivas não fal-
tam. De acordo com estimativas 
do Compre&Confie, somente no 

primeiro semestre deste ano, 
mais de 19 milhões de consumi-
dores fizeram pelo menos uma 
compra online - aumento de 
35,8% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Além disso, uma pesquisa 
conduzida pela companhia com 
2.705 consumidores que fizeram 
pelo menos uma compra pela in-
ternet no último ano, mostrou 
que 72% deles pretendem com-
prar novos produtos e aprovei-
tar as promoções da data. Outros 
25% podem comprar caso as 
ofertas apresentem boas vanta-
gens e apenas 4% não pretendem 
aproveitar as promoções.

No topo dos itens mais dese-
jados, estão: Eletrônicos (elenca-
dos por 51% dos entrevistados), 
Telefonia (35%), Informática 
(28%), Moda e Acessórios (24%) 
e Eletrodomésticos (23%).

Compre & Confie divulga resultados do e-commerce 
de hora em hora durante a Black Friday

O Compre&Confie, empresa 
de inteligência de mercado foca-
da em e-commerce, vai disponi-
bilizar informações de hora em 
hora a respeito da Black Friday. 
Dados como: faturamento do 
varejo com a data, divisão por 
regiões, número de pedidos fei-
tos e categorias mais compradas 
estarão entre os dados disponi-
bilizados de forma gratuita.

Hoje, a companhia monito-
ra mais de 80% do varejo digi-
tal e recebe dados em tempo real 

a respeito das transações feitas 
em todo o país. “Estamos mui-
to satisfeitos com essa iniciativa. 
Acompanhar o avanço do comér-
cio eletrônico é uma das premis-
sas do Compre&Confie e acredi-
tamos que essa ação pode ajudar 
a dimensionar com clareza os pi-
cos dessa data, que já é uma das 
maiores do varejo brasileiro”, 
destaca André Dias, diretor exe-
cutivo do Compre&Confie.

Os dados estarão disponíveis 
a partir do dia 28/11, às 19 horas. 

Os interessados em visua lizá-los 
devem acessar o site www.black 
fridayhorahora.com.br/cadastro

Ao final do período, os da-
dos passarão por um contro-
le de qualidade e pela revisão 
das taxas de aprovação de pedi-
dos. O panorama final da data 
será divulgado no início de de-
zembro aos e-mails cadastra-
dos para a Black Friday e tam-
bém estará disponível no site do 
Compre&Confie: https://www.
compreconfie.com.br.

Portal telefônico de Prevenção ao uso de 
DROGAS: 3512-1823 (ligação gratuita)


