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São Paulo, quarta-feira, 09 de janeiro de 2019

Dois brasileiros entre os finalistas
do prêmio Global Teacher

Os brasileiros Jayse Ferreira e Débora Garofalo.

Daí para a frente os estudantes ampliaram o projeto e produziram um vídeo, mostrando
os riscos do consumo de álcool
por motoristas. Paralelamente
às filmagens, os alunos de Ferreira se envolvem em debates
sobre os assuntos que abordam,
entre os quais identidades
raciais e religiosas diante de
experiências de preconceito. O
resultado veio com o aumento
do número de inscrições em
universidades, redução da
evasão e reconhecimento local
e nacional do projeto.

Débora Garofalo teve uma
infância difícil, superou obstáculos e decidiu transformar
a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Almirante Ary
Palmeiras, em São Paulo, em
modelo e passou a dar treinamento para outros professores.
Com base no mapeamento que
os alunos fizeram sobre os problemas do bairro, como pobreza
e violência, ela desenvolveu
projetos de tecnologia.
A partir de aulas abertas
sobre gestão de resíduos para
a comunidade local, Débora
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canalizada por Sharon Taphorn.

Observe mais atentamente. Amplie sua perspectiva. Este
é um momento de grande potencial. Você verá a realização de
projetos, relacionamentos mudando e florescendo, e potencial de
crescimento que está assegurado. Seja o que for em que você esteja
trabalhando agora, decida se você quer fazer as coisas da maneira
antiga, ou responder e agir de forma diferente para obter melhores
resultados. É hora de se interiorizar e realizar suas novas maneiras
de pensar, ser e fazer. Ação rápida e decisões inteligentes são as
chaves para o seu sucesso agora, então prepare-se para agir pelo
seu bem mais elevado e melhor, sabendo que isso tem que ser bom
para todos. Espere resultados positivos, confie em sua sabedoria
interior e permita que surjam insights e orientações. Pensamento
para hoje: Neste momento, saiba que tudo é possível e tudo tem
potencial para florescer e crescer. Observe mais atentamente e
prossiga com o coração, mente e propósito claros. E assim é. Você
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

O Louvre, em Paris, bateu o
recorde de visitas em 2018, ao
receber 10,2 milhões de pessoas, tornando-se o museu de
artes plásticas mais popular do
mundo. O número é inigualável
para um museu internacional
de belas artes e antiguidades.
Segundo os dados da administração do local, as visitas no
Louvre no ano passado cresceram 25% em comparação a
2017 (8,1 milhões).
O número também fez o museu bater o seu próprio recorde
de público (9,7 milhões) registrado em 2012. Os estrangeiros
representaram quase 75% dos
visitantes em 2018, mas os fran-

ceses ainda formaram o maior
grupo (2,5 milhões), seguidos
pelos norte-americanos (quase
1,5 milhão) e chineses (quase
1 milhão). O diretor do Louvre,
Jean-Luc Martinez, disse que
o recorde é um sinal de que
Paris se recuperou da queda
no turismo após os ataques
terroristas de 2015.
Além disso, acredita-se que o
“boom” no número de visitantes
tenha sido impulsionado pelo
videoclipe gravado por Beyoncé e seu marido em junho de
2018, para promover o single
“Apeshit”, no qual posaram
em frente às obras do Louvre,
incluindo a MonaLisa (ANSA).

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

À noite, a Lua em Peixes ajuda a dar
uma boa concentração e melhora as
percepções, inclusive do que está
por detrás das aparências. Um bom
discernimento emocional, mas fragilidade e melindre podem atrapalhar
e tirar a boa disposição para novos
contatos. 67/667 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CARNE – A carne como símbolo único pode
indicar satisfação dos desejos instintivos e está
ligada aos prazeres sexuais. Cozida, fortuna.
Crua, sofrimento próximo ou traição amoroso.
Muita carne, felicidade no jogo. Números de
sorte: 15, 17, 47, 55 e 88.

Simpatias que funcionam
Para ficar com quem deseja: Escreva o seu nome
em uma das pontas de uma fita branca e o nome do
seu amor na outra ponta. Depois disso, durante 21
dias faça um nó por dia antes de se deitar, dizendo:
“Essa fita tem 1 nó que vai te amarrar a mim”. No
dia seguinte: “essa fita tem dois 2 nós que vão te
amarrar a mim”. Continue dando e contando nós, 3,
4, 5… até chegar em 21 nós. No último dia amarre
a fita no seu pulso esquerdo e durma com ela. No
dia seguinte jogue no lixo.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

É aconselhável adiar compromissos e
tudo que leve a obrigações de longo
prazo ou até a implantação de mudanças acentuadas. Muita afetividade no
relacionamento amoroso. Isso torna
o senso prático nas atividades e a
concentração ótimos nesta quintafeira. 34/234 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Com a Lua indo para Peixes estará
mais prático e concentrado no que
importante logo mais a tarde, agindo
de forma séria e sábia. Novas oportunidades profissionais podem dar
uma maior motivação. Melhora sua
situação financeira, pois ganhará
um dinheiro depois do aniversário.
63/563 – Marrom.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Com a Lua Nova prepare-se para
mostrar sua amabilidade nas relações. Há necessidade de maturidade
emocional para todo o dia, saber o
que se deve fazer, sem infantilidade.
Aproveite e faça uma revisão de suas
condições, sem iludir-se com aquilo
que a vida oferece. 21/821 – Lilás.

Conte com a ajuda de pessoas amigas para suas realizações, desejos e
ambições se realizarem. Deve adiar
compromissos importantes no setor
financeiro e tudo que comprometa.
É tempo de desenvolver seu lado
mais amável nas relações afetivas.
56/256 – Amarelo.

Elimine aquilo que não for mais
útil, livre-se do que não serve mais
entre seus bens e objetos pessoais.
Doe ou ajude alguém com o que não
precisa e não usa mais. A Lua em
bom aspecto com Mercúrio facilita
a comunicação nesta quinta. 71/771
– Amarelo.

Precisa expandir seus relacionamentos, fazer novos amigos e
conhecer ambientes diferentes será
melhor. As relações sentimentais
ficam mais firmes, podendo viver
bons momentos na vida sexual. Logo
cedo ao amanhecer, em bom aspecto
com Netuno aumenta a suavidade.
55/355 – Verde.
Lua Nova ajuda a manter a calma e o
senso prático na tarde desta quinta,
seu dia favorável da semana. A tarde
mantenha a rotina sem inovações e a
noite estará mais sociável e disposto.
Qualquer problema será resolvido
neste seu dia favorável da semana
se agir. 60/460 – Azul.

Todos ficam mais compreensivos
e com capacidade de expressar as
ideias de forma prática, mas com
muita empatia e sensibilidade.
Precisa evitar o início de qualquer
projeto de algum risco. Nas relações
afetivas o carinho estimula à sensualidade levando a relacionamentos
duradouros. 33/233 – Cinza
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"Entraram
(?) e saíram calados" (dito)

Diz-se de O modo
produtos distinto de
falsifi- falar, em
cados uma língua
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mentiroso e muito
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Leão, em inglês
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"Quem (?)
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campanha
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linguagem
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(?) Parker,
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em inglês
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Tipo de
rosto
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Metal de
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inglês

Peça
essencial
ao jogo
"War"
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Regula a Milho
Economia, torrado
segundo Vogal de
Adam Smith "clã"

Formato
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Giselle Itié,
atriz de Reverendo
filmes e (abrev.)
novelas

Escreve
em papel
"A Viúva
(?)",
famosa
opereta

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 10 de Janeiro de 2019. Dia de São Gregório X, São Luciano, São Nicanor, Santa Tecla e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a
generosidade. Hoje aniversaria o cantor Rod Stewart que completa 74
anos, o ex-boxeador George Foreman que nasceu em 1949, o cantor e
compositor Lô Borges que chega aos 67 anos e o nadador César Cielo
que nasceu em 1987.

O nativo do dia

O nativo de Capricórnio deste dia e grau aprende tudo com facilidade. Tem muita força de vontade, possui um sexto sentido; tem
necessidade de ser líder, é determinado. Pessoa sociável gosta do luxo
e estilo; sabe se divertir, além disso, tem calor humano e magnetismo.
Tem fisionomia e caráter agradáveis e ama os prazeres honestos.
Terá uma vida cheia de paz e conhecimento profundo daquilo que
faz, tanto na carreira como na sociedade. No lado negativo tende
a ser ignorante e libertino, tendo todas as más qualidades, tanto
físicas como espirituais.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Com a Lua Nova terá um pouco mais
de calma e um bom senso prático
nas atividades. Evite atritos devido
ao desgaste que isto provoca para
sua imagem perante os outros. As
atitudes egoístas afastam as pessoas
e o levam a ficar só. 44/344 – Branco.

Precisa manter suas emoções sobe
controle diante da facilidade para se
melindrar. É também aconselhável
adiar compromissos importantes
no setor financeiro e as assinaturas
que levem a obrigações. Em breve
aquilo que a perturba irá se acalmar
e terminar. 67/467 – Azul.

(*) - É arquiteto, urbanista e
presidente do Centro Europeu
(www.centroeuropeu.com.br).
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Verá de uma forma mais ampla o que
deve viver neste ano. A tarde deve
ser bastante produtiva com o aspecto positivo da Lua com Saturno. A
Lua em mau aspecto com Júpiter e
conjunção com Netuno aumenta a
sensibilidade, o deixa mais inspirado
e romântico. 78/578 – Vermelho.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o quinto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação. Estaremos
mais compreensivos e com capacidade de expressar nossas ideias de forma prática, mas com muita empatia e
sensibilidade. A tarde deve ser bastante produtiva com o aspecto positivo da Lua com Saturno. Durante a noite
teremos que ter cuidado apenas com os excessos. A Lua em mau aspecto com Júpiter e conjunção com Netuno aumenta a sensibilidade, nos deixa mais inspirados, românticos e favorece as atividades contemplativas e artísticas.

tilizam energia limpa,
reaproveitam a água,
tratam o lixo, compartilham produtos, serviços
e espaços, se deslocam com
facilidade e usufruem de serviços públicos de qualidade.
Além disso, a cidade inteligente cria laços culturais que
une seus habitantes, propicia
desenvolvimento econômico
e melhoria da qualidade de
vida. Em busca do status de
Smart City, cidades de todas as
regiões do planeta irão investir
entre US$ 930 bilhões e US$
1,7 trilhões ao ano até 2025.
Porém, mais do que investimentos, a cidade para ser
inteligente, necessita de iniciativas inteligentes do poder
executivo e legislativo. A iniciativa privada tem se reunido
em fóruns mundiais, como o
SmartCity Business America, para apontar soluções e
oportunidades de negócios
no mercado das Smart Cities.
Entre as adaptações, que
seguem o desejo da população,
estão a adoção de conceitos
e tecnologias sustentáveis;
inclusão urbana, ao contrário
do isolamento das periferias;
educação agregadora para
evitar a radicalização; foco
total na educação presencial
e inclusiva até os 18 anos;
e planejamento urbano que
contemple os espaços para
ensino e educação, que hoje
não é apenas uma questão
acadêmica.
Com essas novas características, as cidades inteligentes
terão um aumento da oferta de
emprego nos setores públicos,
de hospitalidade e, principalmente, da economia criativa,
área que tem crescido exponencialmente, tendo como
processo principal o ato criativo e resultando, entre outros,
na transformação da cultura

local em riqueza econômica.
Essa evolução social e cultural promete gerar novo desejos,
fazendo com que a cidade seja
utilizada cada vez mais por
prazer e promovendo ideais
como inclusão, aproximação,
conectividade, relacionamento e compartilhamento. O
conceito aborda, também, a
verticalização das cidades,
com práticas sustentáveis e
encurtando distâncias com
soluções inteligentes de transporte, com o carro deixando de
ser sonho de consumo; e uma
transformação legislativa, que
deverá possibilitar e encurtar
caminhos para o desejo da
maioria.
As novas tecnologias vão
permitir, ainda, que as pessoas possam trabalhar em casa,
além de não precisarem se
deslocar para adquirir o básico
ou resolverem problemas burocráticos. Não tem mais lógica
as pessoas se dividirem diariamente entre dois ambientes
(residencial e comercial).
Assim como não existe lógica
no horário comercial padrão.
Por qual motivo a maioria das
pessoas é obrigada a se deslocar nos mesmos horários?
Veremos, em breve, o fim
dos prédios comerciais como
conhecemos. Já os prédios
residenciais ganharão novos
conceitos e funcionalidades.
Fica claro que os próximos
anos serão de transformações
intensas nos grandes centros
urbanos. O conceito das Smart
Cities tem ganhado força em
todos os continentes e, em
breve, seus benefícios estarão
presentes em nossas vidas. Em
um ambiente cada vez mais
degradado e com dicotomias
religiosas e políticas, as cidades inteligentes, apostando na
inclusão, em soluções compartilhadas e em serviços públicos
eficazes, podem representar a
oportunidade de viver numa
sociedade ideal.
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Horóscopo

Museu do Louvre
bate recorde de
visitantes em 2018

Nas cidades
inteligentes, o cidadão
e os serviços essenciais
estão conectados
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Garofalo usa a cultura “criadora” para incentivar os alunos a
transformar esse desperdício
em protótipos de coisas que
imaginaram, projetaram e construíram. Mais de 2 mil alunos
participaram do programa e
criaram protótipos de tudo,
desde robôs e carrinhos até
barcos e aviões, usando cerca
de 700 quilos de lixo transformados. Os estudantes, segundo
levantamento, desenvolveram
suas habilidades de trabalho
colaborativo e interdisciplinar
e aprofundaram sua compreensão de eletrônica e física.
Os resultados das provas
mostram que os alunos que
participam dos projetos elevam
suas notas, em média, de 4,2
para 5,2, enquanto pelo menos 28 alunos permaneceram
na escola quando estavam em
risco de abandono. O Prêmio
Global Teacher é concedido
pela Fundação Varkey, sob o
patrocínio do sheik Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, vice
-presidente e primeiro-ministro
dos Emirados Árabes Unidos e
governante de Dubai (ABr).

Carlos Rodolfo Sandrini (*)

3/efó — hot — mad — rib. 4/alan — cila — lion. 5/etano. 9/diafásico.

s professores brasileiros, Jayse Ferreira, de
Pernambuco, e Débora
Garofalo, de São Paulo, estão
entre os 50 finalistas do prêmio
internacional Global Teacher,
que analisa o trabalho de profissionais de 171 países focalizando métodos inovadores e
criativos para lecionar. Houve
mais de 30 mil inscrições. A entrega do prêmio será em março,
em Dubai, nos Emirados Árabes
Em Itambé, Pernambuco,
Jayse Ferreira decidiu incentivar, na Escola de Referência
de Ensino Médio Frei Orlando,
o amor à arte. Por meio do
cinema, de filmagens feitas
pelos estudantes, eles passaram a relatar o cotidiano de
violência e pobreza, assim como
de discriminação. Com apoio
de empresas locais, o projeto
cresceu. Houve doações de
equipamentos, roupas e fantasias. Os alunos executaram
todo o processo de filmagem:
desde a atuação até a edição. O
vídeo resultante foi visto mais
de 20 mil vezes no Youtube em
menos de uma semana.

Secretarias de Educação/PE-SP

O Prêmio Global Teacher é concedido pela Fundação Varkey, sob o patrocínio do sheik Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai

Smart Cities: cidades cada
vez mais inteligentes

