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Tendências pós-Covid-19
O movimento Transparência Internacional 
promove amanhã, às 11h, o 2º debate da série 
“Diálogos Transparência Internacional | À 
Frente da Curva”, que discutirá as principais 
tendências pós-Covid-19. A webinar terá 
como tema “Corrupção, Clima e Meio 
Ambiente”, e vai discutir o impacto da 
corrupção no meio ambiente e nas mudanças 
climáticas. O evento será realizado em parceria 
com a embaixada da Alemanha no Brasil, com 
transmissão pelo canal do Youtube e Facebook 
transparenciainternacional.org.br/diálogos

GRANDES IATES
Viagens internacionais restritas por 
causa da pandemia do Coronavírus 
e a necessidade de manter o 
distanciamento social para conter a 
Covid-19, colaboram para aquecer 
o mercado dos grandes iates. As 
mansões flutuantes servem de 
refúgio para quem pode desembolsar 
alguns milhões de dólares. Publicou a 
Folha de S. Paulo.

Técnico em Cozinha
A Escola Agrícola de Jundiaí ofertará 20 
vagas para o Curso Técnico em Cozinha, 
modalidade recém aprovada pelo Conselho 
de Unidade Acadêmica. A criação foi 
justificada pelo bom desempenho do setor 
de serviços em todo país, principalmente 
no Rio Grande do Norte. O novo curso será 
oferecido para pessoas com ensino médio. 
As inscrições seguem até dia 30 de outubro, 
através do link: https://is.gd/inscricaoeaj

Jacinda Ardern
Elogiada por suas medidas de combate à 
pandemia do Coronavírus, Jacinda Ardern foi 
reeleita primeira-ministra da Nova Zelândia. 
De acordo com a CNN, com 87% das urnas 
contabilizadas. Jacinda ficou conhecida 
globalmente pelo combate à pandemia. 
A Nova Zelândia chegou a registrar 102 
dias sem mortes pela doença e totaliza, 
atualmente, menos de 2 mil casos e 25 mortes 
pela covid-19. Informação portal Uol.

Nosso Som Nas Escolas
A edição 2020 do Programa “Nosso Som 
Nas Escolas”, promovido pela Green Point 
Produções e parceiros, realizará pela primeira 
vez uma gincana virtual que contará com 
a participação de escolas públicas do 
Rio Grande do Norte. A ação abordará 
temas ligados à música potiguar e sob 
orientação prévia dos professores, os alunos 
desenvolverão tarefas sobre os artistas norte-
rio-grandenses sorteados para cada equipe.

*** As lives terão início hoje e seguem até 
sexta-feira, com artistas potiguares. Nesta 
primeira rodada participarão os artistas: 
Carlos Zens, Dani Cruz, Nara Costa, Cleide 
Braga, Daniel Getup, Dodora Cardoso, 
Fernanda Azevedo, Clara Menezes, Marcos 
Souto, Carlos Brito, Caio Padilha, Priscila 
Matos e Khrystal. O evento terá transmissão 
pelos endereços eletrônicos https://www.
youtube.com/Greenpoint10 e https://pantim.
com.br

NESTE “OUTUBRO ROSA” o 
Instituto Avon, que há 17 anos tem como 
premissa conscientizar todas as mulheres 
sobre a saúde das mamas, lança a plataforma 
“Giro pela Vida”, que tem como objetivo 
concentrar informações sobre os principais 
sinais da doença e suas características. 
A plataforma pode ser acessada em 
giropelavida.com.br

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com coro de vivas, vão para o jornalista 
Rodrigo Loureiro que reúne hoje à noite amigos 
mais chegados. Também celebra a mesma data, 
o produtor cultural Geraldo Filho.

Exibindo largos sorrisos, os odontólogos Rodrigo 
Souza e Sanderson Lopes, em noite comemorativa

Jornalista Rodrigo Loureiro aniversariando hoje, 
reunirá amigos mais chegados para celebrar a data

Lydia Constança Barreto posa com a bela neta, Lydia 
Barbalho, em tarde de vivas no Chaplin Recepções

Os parabéns da coluna com coro de vivas para a 
arquiteta Janice Costa Diógenes, pelo aniversário
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