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São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13S de maio de 2019

Crianças aprendem matemática
com Realidade Virtual

A APRESENTADORA MAPA-TEMPO do Jornal Nacional,
Maria Júlia Coutinho, já teve um encontro com executivos da Record e deve receber uma proposta nos próximos dias. Pelo menos
essa é a meta a ser conquistada pela emissora da Barra Funda.
ALÉM DE MAJU, recentemente elevada á categoria plantonistas do Jornal Nacional, já houve até uma reunião da apresentadora com Antônio Guerreiro, vice presidente de jornalismo
da Record TV, mas ainda nada foi acertado apenas projetos.
PORÉM COMENTA-SE na boca da maquiagem que
Maju e os titulares do ‘Hora 1’, ‘Bom Dia São Paulo’ e ‘SP
1’, receberão propostas tentadoras para trocar a Globo
pela Record, que almeja um nome do primeiro time do jornalismo da Globo para ancorar um jornal no fim de noite.

A iniciativa conta com 58 projetos voltados para o desenvolvimento integral do estudante.

melhorar o entendimento de
alguns temas e engajar as crianças e adolescentes. “É mostrar
que é possível aprender, interagir e fomentar a imaginação”,
reforça Simone.

purificação da Terra e de todas as
suas formas de vida encarnadas.
Amados, este processo tem a
sensação de romper, despedaçar
e, em alguns casos, levar
alguém a lugares e experiências
profundamente desconhecidos.
Neste momento, a desorientação
pode criar mais vulnerabilidade
aos ataques energéticos, e por
isso é útil encontrar maneiras
de desacelerar e se ancorar
nas energias de luz e paz. As
energias estão disponíveis para
serem acessadas, mesmo que
vocês não sejam capazes de

A iniciativa conta com 58 projetos voltados para o desenvolvimento integral do estudante.
“A proposta é auxiliar no
desenvolvimento de áreas que
muitas vezes a rotina de sala

de aula não consegue atender,
propiciando ao aluno o aprendizado com o lúdico e com a
tecnologia”, ressalta Danuzio
Brandelero, coordenador da
Jornada Ampliada.

percebê-las
conscientemente.
Ao chamar o Divino e pedir
mais luz e paz, estas energias
podem ser atraídas para vocês
mais facilmente, mesmo que
sua capacidade de percebêlas possa parecer limitada ou
bloqueada. Queridos, é difícil
encontrar confiança quando o
próprio centro pode parecer
pouco familiar, pois vocês estão
no processo de serem refeitos.
Neste caso, vocês podem achar
útil aprender com a própria Terra
e com a sabedoria da natureza.
Os reinos vegetal e animal, em

Fonte e mais informações: (www.solmarista.org.br).

particular, são exemplos vivos
da simplicidade e confiança
que os seres humanos ainda
estão aprendendo a lembrar.
Permitam que estes sejam seus
professores, enquanto o mundo
anterior começa a retroceder
para que a Nova Terra possa
começar seu processo de
manifestação física agora. Com
todo o nosso amor e gratidão às
almas corajosas, encarnadas para
ajudar neste processo, amém.
https://www.worldblessings.net
Tradução: Regina Drumond reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Com a Lua em Virgem evite assumir
novos desafios, faça o que já sabe e
bem feito no trabalho. Pessoa ou
uma situação pode lhe encantar,
mas cuidado, pois nem tudo que
reluz é ouro. Uma nova situação
amorosa pode surgir em sua vida e
deve entregar-se a este sentimento.
47/447 – Verde.

Magia dos sonhos

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

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

Dia favorável aos assuntos sentimentais, à saúde e aos interesses
financeiros, mas não é bom para
viagens. As obrigações e diversões
devem ficar mais próximas e felizes.
Uma oportunidade nova surgirá,
mas pode haver confusões nas suas
atividades neste início de semana.
53/553 – Marrom.

A Lua em Virgem o faz mais detalhista
enxergando melhor as situações a
sua volta. Veja as pessoas como elas
são com os seus defeitos e virtudes.
As dúvidas vão desaparecendo as
certezas surgindo nas relações de
amor e amizade. 94/594 – Amarelo.

Busque a sintonia com quem ama
com a Lua em Virgem. Mais sensível,
precisar de apoio para produzir
melhor e o final da segunda-feira irá
render mais para tomar decisões. O
apoio é necessário para aperfeiçoar
seu trabalho, porém não force nada,
deixe acontecer naturalmente.
14/614 – Verde.
Cultive o bem-estar, tanto material
como emocional e viverá momento
muito feliz junto da pessoa amada.
Aspirações elevadas e parcerias
novas em torno de um projeto
aumentam sua disposição. O dia
valoriza a seriedade no trato com
nossas tarefas e tende a trazer bons
resultados materiais. 48/848 – Azul.

O Sol vai para a sua casa quatro e
o aproxima daqueles que ama tornando mais fácil a relação familiar. O
dia não é muito favorável às relações
podendo surgir desentendimento.
Há tendência a querer o domínio
sobre situações e pessoas por
meios nem sempre recomendáveis.
84/484 – Verde.

FRASE FINAL: Nunca desista de seus sonhos.
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Comemorações e aniversariantes do dia

BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. Ataque
SEGUNDA 13 de Maio de 2019. Dia de Nossa Senhora do
significa perda de algum amigo ou parente. Prendê-lo, indica
vitória sobre uma situação ou inimigo, que será afastado. Ser Rosário de Fátima, Santa Júlia Billiart e Dia do Anjo Mebahiah,
bandido representa força de vontade e que conseguirá vencer cuja virtude é a saúde. Dia da Abolição da Escravatura, Dia da
suas dificuldades. Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.
Estrada de Rodagem, Dia do Automóvel, Dia da Fraternidade

Brasileira e Dia Nacional de Renúncia à Violência Racial. Hoje
aniversaria o cantor Stevie Wonder que nasceu em 1950, o cantor
Para aumentar o apetite sexual do marido Esta Peter Gabriel que também chega aos 69 anos, o jornalista, ator e
simpatia é para a esposa que deseja tornar seu marido mais apresentador Otaviano Costa que nasceu em 1973 e o ator Robert
ardente e interessado nela. É simples. Quando o homem Pattinson que faz 33 anos.

Simpatias que funcionam

estiver dormindo, após terem feito amor, tire um fio de pelo
do púbis dele, ponha numa agulha virgem e atravesse uma
pimenta ardida com a agulha, de forma que o pelo fique O nativo do dia
preso à pimenta, com uma ponta de cada lado. Em seguida,
O nativo de Touro deste dia e grau possui um carisma natural e muita
introduza a agulha no interior da pimenta, pela parte do habilidade para lidar com as pessoas. É uma pessoa trabalhadora, franca
cabinho. Após isso, enfiá-la num buraco em um toco de
e honesta; é também amável modesta, capaz e paciente. Sente-se em
pau, tronco de árvore ou mesmo num buraco na parede.

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.

A OPORTUNIDADE que a Record está oferecendo ao mercado
vai além do jornalismo. Um dos atrativos para o profissional mudar
de emissora é a possibilidade de ter as portas abertas para programas próprios, que remuneram com comissões sobre publicidades.

geral atraído pelos mistérios da vida e aprecia partilhar com outros
as suas descobertas nessa área. Tende a dificuldade em seguir a vida
sem um parceiro. Pode ter grande êxito financeiro, mas o sucesso
sempre virá através de muito esforço pessoal. No lado negativo pode
ser levado ao celibato.

BANCO
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Avalie agora se vale a pena resgatar
uma antiga relação e se isso não
acontecer desista de uma vez por
todas, não vai rolar. Só entendimento
agora o levará a uma troca intensa
de afeto. Mas cuidado, a harmonia
superficial tende a ser rompida e aí
os desentendimentos vêm à tona.
51/751 – Violeta.

Devido ao esforço que tem sido feito,
bons resultados virão no seu trabalho
nesta semana. O melhor é tomar uma
postura realista e prática diante das
situações vividas. Procure evitar a
todo custo, brigas ou mesmo discussões. Seria, no mínimo, desastroso.
69/569 – Amarelo.

As novas motivações aumentam
sua confiança e autoestima e o
levarão a viver um relacionamento
intensamente. A Lua em Virgem
torna as pessoas mais prestativas
e solícitas. O momento pode trazer
soluções, prepare-se agora para
depois do aniversário mudar sua
vida. 03/603 – Amarelo.

A RECORD PAGOU altos salários, mais que suas concorrentes, até há cinco anos. Porém atualmente ainda cobre
as ofertas mas um pouco menos em decorrência da crise.
Para se ter uma base, André Azevedo quando estava na
Globo ganhava R$ 7 mil; hoje na Record ganha R$ 50 mil.
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Pense sua vida afastando os preconceitos e velhos chavões agora que o
Sol está indo em direção a sua casa
doze. Com a Lua em Virgem o dia
é bom para rever velhos amigos.
A noção de responsabilidade nas
tarefas do dia a dia ficará ampliada
e o ambiente será valorizado. 31/731
– Branco.

É hora de deixar a timidez de lado e
começar a agir para resolver questões íntimas. Há nesta segunda uma
tendência a querer o domínio sobre
situações ou pessoas por meios nem
sempre justos. A dispersão pode
trazer problemas e desentendimento
sociais e amorosos. 18/818 – Azul.

A EMISSORA PRETENDE renovar o time de apresentadores do dominical. O repórter Eduardo Ribeiro foi
informado que será o substituto de Paulo Henrique Amorim
quando o veterano se aposentar. A Record também sondou
os repórteres Pedro Bassan e Philipe Siani, ambos da Globo.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é o décimo dia da lunação. Lua plena em Virgem nesta segunda estamos mais reservados e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática diante das situações vividas. Nesta segunda as
pessoas tendem a estar mais prestativas e solícitas. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores
recebidos. E serão de grande valia para resolvermos algum problema que esteja nos afligindo emocionalmente.
Procure evitar a todo custo, brigas ou mesmo discussões. Seria, no mínimo, desastroso. Seja sentimental e mais
romântico. Essa atitude pega muito neste começo de semana.
Com a Lua em Virgem estará em
sintonia com seu ambiente e seus
familiares. Deve esclarecer algo que
melhore a forma de conduzir sua vida
e os seus planos que tem chance de
se realizar. Os contatos se ampliam
pela sua comunicação mais fácil e
rápida. 81/781 – Azul.

ESSA IDEIA SEMPRE esteve em gestação desde o início deste ano, quando Antonio Guerreiro substituiu Douglas Tavolaro,
que deixou a Record para fundar a CNN Brasil. Novas contratações
estão previstas também para o programa ‘Domingo Espetacular’.

3/air — can — mur — nor — out — tau. 4/line — main. 6/julian.

Horóscopo

Câncer
(22/6 a 22/7)

INICÍO A COLUNA comentando a nova estratégia da Record TV. A emissora está se preparando para fazer um ataque
ao jornalismo da Globo. Em razão disso, fez inúmeras reuniões
com seus executivos para decidir o caminho que vai seguir.
DEPOIS DO REPÓRTER DA GLOBO, André Azevedo,
que largou a emissora na mão e foi para a Record em plena transmissão do carnaval deste ano, a emissora de Edir
Macedo não para por ai. Está decidida a desfalcar a concorrente Globo de um dos principais nomes em São Paulo.

Reflexões
ROMPENDO-SE. - Mensagem
de Julie Redstone. Há agora
energias sendo purificadas
a partir dos mais profundos
recessos do planeta Terra, em
todos os cantos pequenos,
nas rachaduras e nas fissuras
ocultas do corpo físico e em
seus
corpos
energéticos.
Esta
é
uma
descoberta
bastante dolorosa de energias
profundamente entrincheiradas
que agora podem ser liberadas
na luz. Todas as almas fiéis
estão sendo afetadas por esse
aprofundamento do processo de

central-noticia@bol.com.br
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O Centro Educacional Marista
São José, que atende gratuitamente mais de mil crianças
e adolescentes, dos 6 aos 17
anos, no bairro da Serraria, em
São José (SC), proporciona o
encontro entre Matemática e a
realidade virtual para os alunos
da Jornada Ampliada, por meio
do projeto Matemática e Iniciação Científica.
O projeto de contraturno
escolar tem como objetivo
aprofundar os conceitos matemáticos utilizados na sala de
aula, conciliando a prática e a
pesquisa. Assim, tornar a aprendizagem ainda mais divertida e
interessante. “A Matemática já
está presente em vários lugares
e situações do dia a dia, neste
caso estamos conectando a prática com o ambiente virtual, em
que elas podem dar vida a todos
esses elementos”, comenta a
educadora Simone de Souza.
A inserção de atividades
com realidade virtual na rotina
escolar pode facilitar ainda a
memorização do conteúdo,

Divulgação

Na sala de aula dos dias atuais, aliar tecnologia e educação pode ser um diferencial para conquistar os
estudantes

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV

