
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Terça-feira

30 de junho
2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Processo seletivo
Estão abertas as inscrições para o processo 
seletivo do “Conexão”, evento gratuito e online 
promovido pela Fundação Estudar, que vai 
conectar 500 jovens talentos selecionados a 
25 organizações, como JP Morgan, Magazine 
Luiza, Cervejaria Ambev, Santander, BTG 
Pactual, Grupo Boticário, Ultrapar, Votorantim 
S.A. e Tereos. A iniciativa tem o objetivo de 
impulsionar o início de carreira de formandos 
e recém-formados enquanto as corporações 
fortalecem sua marca empregadora e têm 
a oportunidade de interagir e avaliar os 
participantes. Inscrições http://bit.ly/30FwLt8

SKY LAGOON
De olho no retorno dos turistas, 
a Islândia prepara um cenário 
paradisíaco para atrair um novo 
público ao país com a inauguração 
do Sky Lagoon, um lago geotérmico à 
beira-mar com vista única da região. 
O novo ponto turístico, criado pela 
empresa Pursuit, está localizado no 
Porto Kársnes, na cidade Kópavogur, a 
poucos minutos da capital Reykjavik. 

Convênio saúde
Após recente decisão da Justiça de São Paulo, o 
convênio Bradesco Saúde deve ser obrigado a 
custear o tratamento à base de canabidiol para 
uma criança com Síndrome de Angelman, 
doença associada à epilepsia. A ação judicial 
em primeira instância baseia-se na Súmula 
nº 102 do Superior Tribunal de Justiça, que 
determina que o plano deve custear o que o 
médico assistente indica para o seu paciente.

Edição virtual
Nesse período de isolamento social, os 
organizadores do “Sambinha Na Laje” 
resolveram que o samba não pode parar! 
Cumprindo as recomendações de segurança, 
o evento que teve sua primeira edição no 
Arena das Dunas, este ano acontecerá em 
formato de live, no dia 11 de julho. Serão 7 
horas de programação, 6 bandas, 2 palcos, 
e o after movie disponível no Youtube, no 
canal Sambinha Na Laje Natal, que servirá de 
plataforma para a edição virtual.

Responsabilidade social
População de risco no contágio pela Covid-19, 
os idosos têm recebido o cuidado de marcas 
em suas ações de responsabilidade social para 
o enfrentamento da pandemia. Nestlé, Strava 
e Gtex Brasil, são algumas das empresas que 
empenham esforços. Essas ações ajudam 
a população vulnerável com distribuição 
de produtos, criação de fundos de auxílio 
às periferias, fabricação de equipamentos 
hospitalares, instalação de hospitais de 
campanha e fomento à tecnologia médica.

*** Também apoiam pequenos negócios 
e prestam socorro a mulheres vítimas de 
violência durante o isolamento. O total de 21 
mil idosos em lares do estado de São Paulo 
recebem complemento nutricional da Nestlé. 
A Strava lançou um desafio para estimular 
doações ao Instituto Horas da Vida, que 
oferece tratamento médico gratuito, e a Gtex 
Brasil, fabricante de sabões e desinfetantes da 
marca Urca, contribui com os produtos de 
limpeza. Exemplos a serem seguidos.

A AGÊNCIA Nacional de Saúde 
Suplementar decidiu incluir no rol de 
procedimentos obrigatórios a serem atendidos 
por planos de saúde, os testes para confirmação 
de infecção pelo novo coronavírus, que causa a 
covid-19. A Resolução Normativa 458, de 2020, 
que inclui os exames laboratoriais, foi publicada 
ontem no Diário Oficial da União.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com votos de vida longa, vão para o 
médico psiquiatra Agamenon Caldas, Eduardo 
Credídio e Luiz Eduardo Machado.

Rosa Lúcia Serrano, Lydia Constança Barreto e Marly 
Câmara em tarde comemorativa no Chaplin Recepções

A psiquiatra Adriane Caldas faz coro de vivas para seu 
pai, o médico Agamenon Caldas, aniversariando hoje

Do acervo da coluna, o jornalista Felinto Rodrigues e 
o médico Arnóbio Pacheco, em entrevista na 98 FM

A magistrada Fátima Soares ilustrando a coluna

www.liegebarbalho.com

mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
http://bit.ly/30FwLt8
http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho

