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Economia Digital
A “Digital Product Week 2020”, com realização 
de 10 a 14 de agosto, promete trazer grandes 
novidades para o público interessado no 
universo da Economia Digital. O curso, um 
intensivo gratuito de 5 dias oferecido pela Tera, 
startup de tecnologia para educação com foco 
em ajudar profissionais a evoluir habilidades 
para a Economia Digital. A atividade destacará 
o aperfeiçoamento de soft skills, a liderança 
em tempos de crise, além de assuntos atuais 
como a evolução do Product Management e 
os novos tipos de diplomas procurados pelo 
mercado. Mais Informações https://www.
digitalproductweek.com/

MCDIA FELIZ
Este ano o McDia Feliz, que se destaca 
como uma das maiores campanhas 
para arrecadação de fundos em 
prol de crianças e jovens no Brasil, 
acontecerá no dia 21 de novembro. 
O evento será marcado pelo uso de 
recursos digitais e iniciativas para 
incentivar o distanciamento social. 
A venda de vouchers antecipados será 
anunciada em breve.

Prêmio de Jornalismo
Estão abertas até 10 de agosto as inscrições 
para o “Prêmio CNT de Jornalismo 
2020”. Os melhores trabalhos concorrerão 
a premiação de R$ 60 mil. As pautas 
devem abordar aspectos do transporte 
seja rodoviário, ferroviário, aquaviário ou 
aéreo, nos segmentos de passageiros ou 
cargas. As matérias devem se enquadrar 
em uma das categorias: Impresso, Internet, 
Televisão, Rádio, Fotografia, Meio Ambiente 
e Transporte. Inscrições no site http://
premiocnt.cnt.org.br

CODERN
As contas da Companhia Docas do RN 
no exercício de 2019 foram aprovadas na 
última quinta-feira sem ressalvas, pelos 
Conselhos de Administração e Fiscal para 
serem enviadas ao Tribunal de Contas da 
União. Durante a reunião ocorrida de forma 
virtual, foram apresentados a execução 
orçamentária, o resumo financeiro, relatório 
de gestão, relatório anual de administração e 
o relatório de auditoria independente.

Vacinação em outubro
A Rússia pretende fazer vacinação em massa 
contra o coronavírus já em outubro, segundo 
agências de notícias locais. O país poderá 
ser o primeiro a iniciar uma campanha 
de imunização da população. O ministro 
da Saúde, Mikhail Murashko, declarou 
que o Centro Nacional de Pesquisa para 
Epidemiologia e Microbiologia Gamalei 
terminou os testes clínicos e está “preparando 
a documentação” para começar a campanha 
de vacinação no mês de outubro.

*** Não foi divulgada a quantidade de vacina 
disponível na primeira leva. De acordo com 
a imprensa internacional, o primeiro grupo 
a ser coberto será formado por profissionais 
de saúde e professores. Com testes clínicos 
iniciados em junho, parte das organizações 
científicas internacionais critica a rapidez 
com que a Rússia está anunciando resultados. 
Publicou o Portal UOL.

A ASSOCIAÇÃO Brasileira de 
Tecnologia para Construção e Mineração 
promoverá no dia 20 de agosto o “Fórum 
de Infraestrutura Grandes Construções”. 
Com realização totalmente virtual, o evento 
acontecerá das 15h às 17h30 e terá como 
tema principal “Saneamento e Tecnologia: a 
chave para o desenvolvimento”.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a querida Sara Isabelle 
Soares, Fernando Lessa, Gutemberg Tinoco, 
o empresário Airton Torres e o jornalista e 
escritor Paulo Augusto.

Desembargador Dilermando Mota com a esposa Renata 
Morgana posam para coluna em evento do TJRN

Os cumprimentos da coluna para o vereador Paulinho 
Freire, presidente da Câmara Municipal do Natal

Do acervo da colunista, as amigas Diuda Alves Dias e 
Denise Pereira Gaspar, durante ocasião comemorativa

Os parabéns da coluna com votos de sucesso para 
Sara Isabelle Soares, que comemora aniversário hoje
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