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Novos cursos
O Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo passa a oferecer cursos de graduação na 
área de negócios. A instituição contará com 
6 novas capacitações: Gestão de Negócios e 
Inovação, Comunicação Institucional, Gestão 
da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, 
Marketing e Processos Gerais.  Em sintonia 
com as transformações e adaptações globais, a 
grade curricular contempla conteúdos voltados 
para as áreas empresariais e do mundo dos 
negócios. Inscrições para o vestibular através 
do site www.belasartes.br

ENEM É ADIADO
O Exame Nacional do Ensino Médio 
será adiado “de 30 a 60 dias em relação 
ao que foi previsto nos editais”, de 
acordo com decisão do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira e do 
Ministério da Educação. As inscrições 
seguem até amanhã. Candidatos que 
estiverem com Covid-19 nos dias da 
prova poderão fazê-la em outra data. 
Publicou o portal G1.

Direitos dos idosos
O Rio Grande do Norte poderá contar em 
breve, com duas novas leis que ampliarão 
as garantias aos direitos dos idosos no 
Estado. A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
aprovou esta semana, através de reunião 
por videoconferência, parecer favorável à 
admissibilidade de duas propostas que tratam 
diretamente sobre o tema e, agora, poderão 
seguir para votação em plenário.

Download gratuito
“Esperança, onde está você?”, é o título do livro 
infantil com download gratuito, escrito por 
educadores de todo o mundo. A obra conta a 
história de seis crianças, em diversas partes do 
mundo, que estão enfrentando o fechamento 
de escolas. O projeto é uma iniciativa da Lego 
Foundation, foi traduzido pela Rede Brasileira 
de Aprendizagem Criativa e tem apoio da 
Fundação Lemann. Acesso ao download no 
www.hopewhereareyou.com

Saúde e bem-estar
A ação que conta com rede privada, 
associações e instituições sem fins lucrativos, 
objetiva unir esforços para diminuir o 
contágio da Covid-19 em idosos, para ajudar 
no combate à pandemia do coronavírus. A 
iniciativa é da “Jan-Pro” e “Limpeza com Zelo”, 
redes de franquias de limpeza, em parceria 
com Instituto de Referência e Apoio a Projetos 
Assistenciais do Brasil e a Associação Brasileira 
do Mercado de Limpeza Profissional.

*** A parceria visa garantir a saúde e bem-
estar dos idosos abrigados em instituições 
de longa permanência, como são chamados 
hoje os antigos asilos, de todo o Estado 
de São Paulo. A campanha, batizada de 
Repouso Limpo, tem como meta reduzir 
a contaminação nos ambientes através de 
uma limpeza adequada, assim como alertar 
acerca do uso correto de produtos e formas 
de aplicação junto as equipes de limpeza dos 
próprios asilos.

AS DEMISSÕES, suspensões 
de contratos ou cortes de jornada e de 
remuneração, entre outras medidas adotadas 
no mercado de trabalho, já afetaram 53,5% 
das famílias brasileiras. Entre elas, as com 
rendimentos até R$ 2.100, foram as mais 
atingidas pelo encerramento definitivo de 
contratos, de acordo com pesquisa da FGV. 
Publicou o portal UOL.

Simpatia em dose dupla de Jacira Monte e Zuleide 
Varella Barca, durante tarde de vivas no Nick Buffet

Do acervo da coluna, os empresários Abdon Gosson e 
Diassis Holanda, em noite do turismo potiguar

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com votos de vida longa vão para Ana 
Carla Alves Wanderley, a jornalista Graciema 
Carneiro, os empresários Jaime Teixeira e 
Hélio Santa Rosa.

RECALL Letícia Galvão com Denise Alves, em noite 
fashion na então badalada Letícia Maison em Petrópolis

A magistrada Hadja Rayane ilustrando a coluna


