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Participação feminina
O aumento da participação política feminina 
efetiva, em cargos eleitos, ainda segue 
abaixo dos 30% estabelecidos pela lei das 
cotas partidárias, que exige esse mínimo de 
candidaturas de mulheres. As vereadoras 
eleitas em 25 capitais foram de 13% para 18% 
do total, em comparação com o pleito de 
2016. Os dados foram analisados pela coluna 
Universa, a partir dos resultados já divulgados 
pelo TSE. Informação Uol.

Pesquisadores bolsistas
Foi publicado no Diário Oficial do 
Estado edital que pretende selecionar 26 
pesquisadores bolsistas para o Projeto de 
Pesquisa Aplicada no enfrentamento à 
Covid-19. Serão disponibilizadas 20 bolsas 
para pesquisadores-bolsistas-graduandos, 
05 para supervisores-bolsistas - mestrando e 
01 para coordenador-bolsista- doutorando. 
Inscrições exclusivamente pela internet de 20 
a 30 de novembro pelo site https://forms.gle/
XtfKxSvjEFyXtimw6.

Papai Noel dos Correios
Em 2020, até o Papai Noel estará se 
protegendo contra o Coronavírus neste 
Natal. Na campanha dos Correios deste ano, 
o “bom velhinho” irá receber as cartinhas 
da criançada de forma digital. Em função da 
pandemia, a estatal promoveu adaptações 
para assegurar a realização das ações com 
segurança. As principais mudanças foram no 
recebimento das cartinhas, que acontecerá 
prioritariamente de forma virtual.

*** A adoção dos pedidos das crianças 
também será 100% online e digital, através 
do Blog do Papai Noel dos Correios. As 
datas, locais e horários de funcionamento 
dos pontos de entrega podem variar em cada 
Estado. Todas as informações da campanha 
“Papai Noel dos Correios 2020 Digital”, que 
teve lançamento ontem, estão disponíveis no 
site www.correios.gov.br. A empresa promove 
ação há mais de 30 anos. O Estadão.

PESQUISADORES da Universidade 
Estadual de Campinas-SP desenvolveram um 
spray que, ao ser aplicado sob máscaras de 
algodão, forma uma barreira de proteção que 
mata o Coronavírus em apenas um minuto. 
Batizado de SprayCov, ele mantém 99,99% 
de sua eficácia nas 48 horas seguintes à 
aplicação. Foi o que publicou a coluna Tilt do 
portal Uol.

A AGÊNCIA de Vigilância Sanitária 
aprovou um novo tratamento para a doença 
do refluxo gastroesofágico para os brasileiros. 
Saiba mais sobre o assunto no site www.
centroderefluxobr.com

Do acervo da colunista, as irmãs Carmen e Walkyria 
Borges, durante tarde do nosso “Feijão Society”

O atuante empresário do turismo potiguar, Canindé 
Gosson, pelas lentes do fotógrafo Canindé Soares

A jornalista ladeada pelos colegas Heldon Simões e 
Rodolfo Maia, em sessão de vivas no Versailles Recepções

Código de Trânsito
O presidente Jair Bolsonaro elaborou um 
Projeto de Lei com algumas alterações no 
Código de Trânsito, em 2019.  Após passar 
pelo Congresso e por uma série de alterações, 
o projeto foi aprovado pela Câmara em 
setembro de 2020 e sancionado pelo presidente 
em outubro do mesmo ano. A lei precisa 
passar pelo chamado “período de vacância”. 
Trata-se de um tempo de 180 dias corridos 
desde a sua publicação no Diário Oficial da 
União. Em abril de 2021, os condutores de 
todo o país já deverão obedecer às novas 
determinações do CTB. Portal Uol.

CÂNCER DE PRÓSTATA
Os dados de incidência e mortalidade 
por câncer de próstata no Brasil 
são alarmantes. Excluindo o câncer 
de pele não melanoma, o câncer 
de próstata é o mais incidente nos 
brasileiros, e a segunda causa de 
morte por neoplasia nos homens. 
É o que aponta uma investigação 
conduzida pelo Instituto “Vencer o 
Câncer” com patrocínio da Bayer.

Dodora Alves Santos ilustrando a coluna
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