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- Imóveis

Programação de férias da Biblioteca de
São Paulo explora o universo dos games
Atuando sob o conceito de
biblioteca viva, a Biblioteca de
São Paulo (BSP) traz para a programação de férias uma série de
oficinas, bate-papos e vivências
com a temática gamer. O intuito
é mostrar aos frequentadores e
associados que o mundo dos games, a literatura e as bibliotecas
têm muito em comum.
A programação começa com
a vivência StoryGame, um jogo
em que os participantes precisam organizar cronologicamente as histórias de personagens como: Branca de Neve,
Chapeuzinho Vermelho e João
e Maria, aprimorando as habilidades de concentração, observação e raciocínio lógico. O game
apresenta, brevemente as fábulas para aguçar a curiosidade
pelas narrativas.
Na oficina Desenvolvendo
Jogos, as crianças assumem o
papel de construtores de games
ao elaborar uma fase de jogo no
aplicativo Pocket Code (ou similar). Extrapolando o viés tecnológico, a Oficina Mundo dos Games
propõe a reprodução com sucata
e outros materiais disponíveis na
natureza de um ambiente de um
jogo à escolha dos participantes,
sem a utilização de qualquer aparato digital. O programa permanente Brincando e Aprendendo
também aderiu à temática das
férias e traz brincadeiras, intervenções e gincanas relacionadas
ao universo dos jogos.
Atividades on-line
Quem não pode ir até à biblioteca, tem a opção de participar de dois eventos virtuais, ao
vivo. Na palestra Os Andrades
- uma aventura de Mário de
Andrade, o gamer designer
Fifo Lazarini apresenta o processo criativo do jogo que mistura realidade com fantasia.
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Consulta do IPVA 2022 pode
ser feita pelo aplicativo
Poupatempo Digital

No jogo os participantes precisam organizar cronologicamente
as histórias de personagens

O game se passa no ano 2322
e traz a história de um escritor frustrado, que decide voltar
no tempo para roubar o livro
Pauliceia Desvairada, de Mário
de Andrade. Ao retornar para o
futuro sua máquina explode espalhando os versos da obra pelo
centro antigo de São Paulo.
Já no bate-papo Angola
Janga: como foi desenvolver o
jogo, os fundadores do estúdio
de jogos Sue The Real, Raquel
Motta e Marcos Silva, vão explicar o processo de criação e desenvolvimento do game Angola
Janga: Picada dos Sonhos, baseado no livro Angola Janga: uma
história de Palmares, do quadrinista Marcelo D’Salete.
Atividade presencial
Storygame
BSP: sábado, 8 de janeiro, das
14 às 16h.
Indicado para crianças de 5 a 9
anos. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.
Desenvolvendo jogos
BSP: sexta-feira, 14 de janeiro,
das 15h30 às 17h.
Indicado para crianças de 7 a 12
anos. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

amazon.com.br/As-alegriasmaternidade-Buchi-Emecheta/
dp/8583181101

AS ALEGRIAS DA MATER
NIDADE de Buchi Emecheta
(Editora Dublinense). Nnu
Ego, filha de um grande líder
africano, é enviada como esposa para um homem na capital
da Nigéria. Determinada a realizar o sonho de ser mãe e, assim, tornar-se uma “mulher
completa”, submete-se a condições de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e sustentar os
filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos igbos
e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade
da família e pela manutenção
dos valores de seu povo. Valor:
45,52 - Link: https://www.

Passaporte da Vacina será
exigido em todos os eventos
realizados na capital
Desde a sexta-feira (7), segundo a Prefeitura de São
Paulo os estabelecimentos, inclusive clubes ou casas noturnas, que promoverem festas e
bailes na cidade de São Paulo
deverão exigir, para a entrada de público, a apresentação
do Passaporte da Vacina com,
no mínimo, a comprovação de
duas doses antiCovid, independentemente da quantidade de
pessoas.
“Tínhamos um protocolo
inicial que apontava que eventos com mais de 500 pessoas
deveriam exigir o passaporte.
Estamos fazendo essa alteração
em função do quadro epidemiológico que a cidade vive hoje”,
explicou o secretário municipal
da Saúde, Edson Aparecido.
A medida, publicada hoje no
Diário Oficial da cidade, se faz
necessária devido a situação
atual da pandemia de Covid-19,

POR QUE NÃO PODEMOS
ESPERAR de Martin Lu
ther King Jr. (Editora Faro
Editorial). É importante entender a história que está sendo feita hoje, porque ainda há
mais por vir, porque a sociedade americana está perplexa com
o espetáculo do negro em revolta, porque as dimensões são
vastas e as implicações profundas. “Palavras proferidas em
1964”. Em 1963, no Alabama,
talvez o estado com maior segregação racial nos Estados
Unidos, uma campanha lançada por Martin Luther King demonstrou ao mundo o poder da
ação não-violenta. Neste livro,
lançado em 1964, o vencedor do
Prêmio Nobel da Paz narra esses eventos, traçando a história
da luta pelos Direitos Civis nos
últimos três séculos, mas olhando para o futuro, avaliando o
trabalho que precisava ser feito para a igualdade de direitos
e oportunidades aos negros e a
seus descendentes. Trata-se de
uma análise eloquente dos fatos
e pressões que impulsionaram
o movimento dos Direitos Civis
até as marchas públicas que tomaram as ruas naquela época
e inspiram as de nosso tempo.
Mais de cinco décadas após sua

Mundo dos games
BSP: sexta-feira, 21 de janeiro,
das 15h30 às 17h.
Indicado para crianças de 7
a 12 anos. Vagas limitadas,
preenchidas por ordem de
chegada.
Brincando e Aprendendo
BSP: quartas-feiras, dias 5, 12,
19 e 26 de janeiro, das 15 às 16h.
A partir de 6 anos. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de
chegada.

Para facilitar a vida de quem
possui veículo no Estado de São
Paulo, o Poupatempo disponibilizou a consulta ao IPVA 2022 no
aplicativo Poupatempo Digital.
De maneira rápida e prática, os
cidadãos poderão verificar o valor da taxa anual, sem a necessidade de deslocamento. Outra
facilidade, disponível no app é o
acesso ao Licenciamento digital.
Este ano será possível pagar
o imposto anual em cota única,
com desconto de 9%, ou parcelar em cinco vezes, com 5% desconto, com início do pagamento
em fevereiro. Para caminhões e
caminhões-tratores o pagamento começa em março.
As novas condições e prazos
para pagamento visam reduzir

o impacto econômico causado
pela pandemia na vida do motorista e garantir que ele mantenha a documentação em dia.
Para consultar os valores no
app Poupatempo Digital, basta clicar em Serviços > Veículos
> IPVA. O pagamento pode ser
feito on-line, com o número do
Renavam, por meio de internet
banking, aplicativo ou caixa eletrônico dos bancos conveniados
(Santander, Bradesco, Banco
do Brasil, Safra, Itaú, Caixa
Econômica Federal).
Licenciamento
Outra opção encontrada pelos motoristas de São Paulo é o
Licenciamento de veículos, por
meio do app e também no portal
– www.poupatempo.sp.gov.br.
Após o pagamento das taxas,
baseado no novo cronograma do

Detran.SP, de acordo com o final
das placas, com início a partir de
julho, o documento digital fica
disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento
Digital’.
Serviços Digitais
Os atendimentos pelos canais eletrônicos do Poupatempo
representam hoje 85% do total.
Entre os serviços on-line mais
procurados aparecem os serviços relacionados à CNH e veículos como, por exemplo, a
pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, consulta
de IPVA, entre outros.
Atualmente são quase 190
serviços no portal, no aplicativo Poupatempo Digital e nos totens de autoatendimento. O objetivo do programa é chegar a
mais de 240 opções em 2022.
Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Atividade on-line
Os Andrades – uma aventura de Mário de Andrade
Quarta-feira, 19 de janeiro, das
16 às 17h30.
Transmissão pelo Zoom. In
dicado para jovens a partir de
14 anos. Inscrições a partir de 7
de janeiro, às 10h, no link: bsp.
org.br/inscricao.
Angola Janga: como foi desenvolver o jogo
Quarta-feira, 26 de janeiro, das
16 às 17h.
Transmissão pelo Zoom. Indi
cado para pessoas a partir de 16
anos. Inscrições a partir de 7 de
janeiro, às 10h, no link: bvl.org.
br/inscricao.

morte, as palavras de Luther
King se mostram atuais para o
mundo. No livro, o autor descreve os acontecimentos cruciais
que impulsionaram a campanha pela justiça racial, oriunda
de um movimento nascido em
balcões de lanchonetes e reuniões de igreja, mas que se fez ressoar em todo o planeta. Por que
não podemos esperar é um manifesto único, um testemunho
histórico e também um alerta.
A injustiça num lugar qualquer
é uma ameaça à justiça em todo
o lugar. Martin Luther King
Jr. Valor: 22,88 – Link: https://
www.amazon.com.br/Por-quen%C3%A3o-podemos-esperar/
dp/6586041260

Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para caminhões e caminhões-tratores

Elementos Vitais
O começo do fim cuja finalidade é dar o recado, simples,
singelo tal qual a brisa que
sopra.
Se pretendes alcançar
Os sóis da excelsa alegria,
Aprende a galgar amando
Os degraus de cada dia.
Trabalha, atendendo a Deus,
Seja inverno ou primavera.
Recorda que o dia findo
Nunca mais se recupera.

que aponta um aumento do
número de casos decorrentes da disseminação da variante Ômicron. O objetivo é reduzir os riscos da disseminação do
vírus durante o Carnaval, período em que são realizadas diversas festas.
O Passaporte da Vacina, disponibilizado no aplicativo esaúdeSP, pode ser acessado por
meio de todos os sistemas operacionais de celulares como IOS
e Android.
No aplicativo e-saúdeSP é

possível verificar se a pessoa já
completou o esquema vacinal
contra a Covid-19. Também é
possível ver as datas de aplicação das doses, o nome completo, CPF, data de nascimento e
um QR Code, no qual os estabelecimentos e locais de eventos poderão visualizar o registro vacinal, que deverá ter, pelo
menos, duas doses para o acesso
ser permitido.

Foto: Divulgação

1. Acesse a loja de aplicativos do
seu celular e digite no campo de
busca: e-saúdeSP.
2. Baixe o aplicativo, aceite os
termos de uso e faça um cadastro com o número de seu CPF,
data de nascimento, nome completo, e-mail, telefone com DDD
e crie uma senha.
3. Após realizar o login, é possível acessar o Passaporte da
Vacina, que está localizado no
ícone laranja no canto inferior
direito do menu principal.

Como acessar o
passaporte

Flui a força infinita nas
pessoas que trabalham com
gratidão.
Então, Deus reveste os heróis da jornada de incumbências
que lembram tempos imorredouros como o próprio espírito que é
eterno; Vive-se plantando e colhendo neste pantanal da vida.

Nós fazemos parte daquela
equipe que veio do céu, restando aqueles que seguem a trilha
sonora da evolução progressiva da espécie. Assim caminha a
humanidade.
Nunca te arrependerás de
prestar informações que ajudem os outros.
Nas alheias demonstrações para convosco é possível
analisar a qualidade de vossa
sementeira.
O sacrifício é a vossa abençoada oportunidade de iluminação. Sem a extensão dos
sacrifícios, a salvação seria
inexistente.
Se já encontrastes Jesus,
não te queixes.
Ontem, poderias alegar fraqueza e desconhecimento, como
pretexto para repousar, fortalecendo o poder da inércia ou da

sombra; hoje, porém, é o teu dia
de servir e de caminhar.
Põe os olhos no infinito,
A esperança a nortear,
Nesse outeiro bendito
Que é vosso lar.
Sustentação e luta,
Coragem para subir
Os degraus dessa gruta
Com a Luz Divina a sorrir.
Tudo faz grande o homem
Quando procura vencer,
Estímulo não lhe falta
Para o mundo percorrer.
A sociabilidade atenua os rigores da provação; a doçura e a
afabilidade vos proporcionam
novos elementos vitais.
IRMÃ LÚCIA

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

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE
Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças
e receberás embora estejas nas alturas em
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora todas as minhas necessidades. Segundo
suas riquezas e em glória serei sempre grato
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha vida. Que isso
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes junto com Salmo 23 e Pai-Nosso.
D.R.M.

