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Oficinas presenciais para revisão do Plano Diretor
Estratégico começam neste sábado
Foto: AGZN

A partir deste sábado (7), a
Prefeitura de São Paulo dá iní
cio às Oficinas Presenciais na re
gião das subprefeituras para a
Revisão Intermediária do Plano
Diretor Estratégico (PDE). Ao
todo, serão 32 oficinas, uma por
subprefeitura, permitindo a par
ticipação popular. Abertas a todas
as pessoas e entidades da socie
dade civil. Elas acontecerão nos
quatro sábados do mês de maio
(7, 14, 21 e 28), sempre a partir
das 9 horas. As oficinas podem
ser acompanhadas pelo canal de
YouTube da Secretaria Municipal
de Urbanismo e Licenciamento.
Confira abaixo a programação:
•7 de maio: Subprefeituras Piri
tuba/Jaraguá, Perus, Fre
guesia
do Ó/Brasilândia, Casa Verde/Ca
choeirinha, Santana/Tucuruvi,
Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/
Vila Guilherme e Lapa;
•14 de maio: Subprefeituras Pare
lheiros, Capela do So
corro, M’Boi
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Mirim, Campo Limpo, Santo Amaro,
Cidade Ademar, Butantã e Pinheiros;
•21

de

maio:

Subprefeituras

Er
melino Matarazzo, São Mi
guel
Paulista, Itaim Paulista, Guaianazes,
Cidade Tira
dentes, Itaquera, São
Mateus e Penha;

HORÓSCOPO

De
6/5 a

12/5

Por Naiá Giannocaro

Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial). Interpretação das cartas do Tarô,
Runas, Numerologia, Mapa Astral e Mapa Vocacional.
Atendimento e cursos de Tarô - on-line, através de vídeo (whatsApp, Skype, Zoom)
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11 - 96515-0414

Áries - 21 mar a 20 abr

Libra - 23 set a 22 out

Agir com a razão para atingir o sucesso no trabalho.
Desgastes poderão trazer conflitos nas relações.

Analisar propostas de trabalho com triunfo. A
força e a persistência ajudarão no objetivo.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Touro - 21 abr a 20 mai
A sabedoria não pode ficar estagnada nos projetos. Momentos de decisões na vida social.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Parceiros com sucesso na vida profissional. O
silêncio é o seu progresso pessoal.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Possibilidades de viagens a negócios. Vitória
na vida familiar.

Câncer - 21 jun a 20 jul

O compartilhamento no trabalho terá bons resultados. Mudanças benéficas na vida familiar.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Reflexão nas atividades profissionais. Os obstáculos servem para o crescimento pessoal e espiritual.

Leão - 21 jul a 22 ago

Obstáculos serão superados na área profissional. Prosperidade na vida pessoal.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Hora de colocar em prática ideias no trabalho. A autossabotagem é obstáculo para atingir o objetivo.

Virgem - 23 ago a 22 set

Início de um ciclo na vida profissional. Estabili
dade e felicidade financeira.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Observar as atitudes de pessoas no trabalho.
Alegria no campo amoroso.

Muitas alegrias no ambiente de trabalho. Notí
cias com alegria na família.

Ceromancia
O termo surge da junção de duas palavras:
“cero” (cera) e “mancia” (revelação).
Podemos considerar como um tipo de oráculo, onde há várias maneiras de interpretações,
onde teremos respostas e orientações ou até
mesmo soluções para nossas vidas, respeitando o seu livre arbítrio.
Essa interpretação e a observação das chamas

denominada piromancia (como a cera se queima, se derrama, e as formas dos restos forma
os restos da parafina trazem seu significado).
A vela deve ser interpretada de acordo com a
ceromancia:
O corpo da vela representa o ser humano, o
pavio a consciência e a chama o espírito.
Tenham uma abençoada semana!

•28 de maio: Subprefeituras Sa
popemba, Vila Prudente, Arican
duva/Formosa/Carrão,
Mooca,
Sé, Vila Mariana, Ipiranga e Jabaquara.

Os locais e endereços de cada
oficina serão disponibiliza
dos nos sites do Plano Diretor
SP
(https://planodiretorsp.
prefeitura.sp.gov.br/)
e
da
Gestão Urbana (https://gestao
urbana.prefeitura.sp.gov.br/).
Além das Oficinas Pre
sen
c iais, haverá 9 Au
d iên
cias
Temáticas
Virtuais
No
t urnas, 3 Reu
n iões Ves
pertinas Virtuais e uma pri
meira Consulta Pública on-li
ne, já disponível na plataforma
Part icipe+.
Essa etapa do processo re
visional tem o objetivo de
apresentar aos munícipes o
Diagnóstico da Aplicação do
Plano Diretor, concluído em abril,
e ouvir a população para definir o
escopo da Revisão.

Livros Novos
ENCONTRE A SUA VER
DADE: MEDITA
ÇÕES E
REFLEXÕES SOBRE OS
MISTÉRIOS DA VIDA E
A FELICIDADE, de Osho
(Editora Alaúde). Nesta sé
rie de palestras, Osho refle
te sobre a vida, a felicidade
e os mistérios que existem
dentro de nós. Todos nós es
tamos em busca de algo –
dinheiro, fama, amor, saú
de – mas como encontrar?
Nas palavras de Osho, a so
lução é voltar para dentro
de si, ser fiel a seus valores,
parar de buscar a realiza
ção por meio de fatores ex
ternos e encontrar a própria
verdade. Em Encontre a sua
Verdade, Osho nos ensina a
reconhecer quem já somos e
aquilo que já temos. Através
da firmeza e da precisão de
suas palavras, percebemos
que buscar a paz e a verda
de fora de nós mesmos ou
de perseguir o que acredita
mos não ter, é a receita certa
para uma fadiga mental irre
versível. Através da prática
meditativa, Osho nos con
duz ao que somos e à verda
de intrínseca em cada um de
nós. Em textos alegres e de
tom profundamente sensí
vel, Encontre a sua Verdade

nos faz perceber o cansaço
da busca e que, ao corrermos
demais atrás de quem somos,
procurando incessantemen
te, nos afastamos da nossa es
sência. Ao cessar o olhar can
sado de buscar no horizonte,
naturalmente ele se volta
para aquele que observa e
encontra localizado no aqui
e no agora aquilo que busca
va longe. Aprendemos com
Osho como fazer da medita
ção e da vida presente ferra
mentas para nos acessar em
toda a nossa completude. Ao
abraçar o que somos, escuri
dão e luz, nos aceitando por
completo, toda a busca cessa:
podemos enfim descansar.

