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Cursos on-line
O período de isolamento social provocou 
uma alteração na dinâmica de aprendizado 
do brasileiro, seja para adquirir novos 
conhecimentos ou capacitação profissional. 
Segundo o maior buscador de cursos on-line 
do mundo, a Classpert, houve uma alta de 37% 
nas pesquisas por cursos em relação ao mesmo 
período em 2019. A tendência de crescimento 
já vinha sendo registrada desde o início 
deste ano, mas foi durante a pandemia que o 
número disparou. Além do buscador global de 
cursos, há mais registros deste crescimento. 
No Google, por exemplo, a procura pelo tema 
foi de 130%.

FORMATO DRIVE-IN
Com eventos como a Virada Cultural 
cancelados devido à pandemia 
do Coronavírus, São Paulo está 
anunciando shows gratuitos em 
formato drive-in na cidade. 
A programação começa no dia 15 de 
agosto e segue até o final de setembro, 
com nomes como: Roupa Nova, Fundo 
de Quintal, Fernandinho, Sarah Farias, 
Thalles Roberto e Cassiane.

Réveillon no Rio
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella, confirmou ontem que o réveillon 
da capital carioca será espalhado e terá 
shows em diversos pontos da cidade. 
A estratégia, segundo o prefeito, é uma 
forma de diminuir aglomerações e evitar 
o contágio em massa da população pelo 
Coronavírus. Entre os locais que poderão 
receber shows, Crivella citou o Cristo 
Redentor, as praias de Botafogo, Barra da 
Tijuca e o Aterro do Flamengo. Informação 
do UOL.

Vale Luz
O projeto “Vale Luz”, desenvolvido pelo 
Programa de Eficiência Energética Cosern 
e regulado pela Aneel, volta a funcionar 
com atendimento em dias alternados em 4 
pontos de Natal e Parnamirim. O retorno 
traz duas novidades: expansão da troca de 
resíduos sólidos recicláveis por descontos na 
conta de luz para empresas e condomínios, e 
a possibilidade de pagamento das faturas de 
energia nas tendas móveis.

Compre e Doe
Comprar um presente do Boticário é 
também uma forma de contribuir com 
o futuro de jovens em situação de risco e 
vulnerabilidade. A ação “Compre e Doe do 
Dia dos Pais” tem uma proposta social. No 
dia das Mães e dos Namorados deste ano, 
as famílias das cooperativas do “Programa 
Boti Recicla” foram assistidas com vale-
alimentação e equipamentos de proteção 
para evitar a contaminação pelo coronavírus.

*** Desta vez, a marca, através do Instituto 
Grupo Boticário, está lançando o projeto que 
tem como título “Jovem em Transformação”, 
numa parceria com a ONG Recriando 
Raízes. O projeto vai atender cerca de 5 mil 
jovens entre 16 e 29 anos, nos Estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo, com cursos de 
capacitação em diferentes áreas, como saúde, 
beleza e tecnologia.

O PRESIDENTE do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, afirmou ontem que 
o horário de votação no dia das eleições 
deve ser estendido em pelo menos mais 
uma hora.  Poderá ainda ser reservado um 
horário especial para a votação de idosos 
com mais de 60 anos, considerados grupo de 
risco para a covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus.

OS VIAJANTES que partirem do Brasil 
com destino a Portugal terão que apresentar 
teste molecular RT-PCR negativo para a 
Covid-19. A decisão foi anunciada pelas 
autoridades portuguesas. O teste deverá ser 
realizado nas 72 horas antes do voo.

As irmãs Borges, Marília, Walkyria e Carmen, em click 
para a coluna durante evento no Versailles Recepções

O empresário Júnior Câmara amanhece celebrando 
mudança de idade. Recebe os parabéns da coluna

Simpatia em dose tripla de Ryanete Cansanção, Danila 
e Zuleide Varella Barca, em noite comemorativa

Os parabéns da coluna com votos de sucesso para o 
empresário Moacir Potiguar, aniversariando hoje
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