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Women in Tech
De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, as mulheres 
representam apenas 20% da força de 
trabalho da indústria da Tecnologia. Mas 
quais são os fatores sociais e culturais 
que contribuem para essa disparidade? E 
quais iniciativas podem ser adotadas por 
empresas de Tecnologia para melhorar 
essas estatísticas?

*** Para abordar estas questões e também 
dar dicas para mulheres que sonham 
com uma carreira no setor, a Conviso 
Application Security, empresa global que 
é pioneira em segurança de aplicações no 
Brasil, realizará o Painel “Women in Tech”. 
O evento é online, gratuito e acontecerá 
no dia 08 de março, às 15h. A ideia é 
debater soluções para fortalecer a presença 
feminina no setor e potencializar carreiras. 
Inscrições pelo site https://resources.
convisoappsec.com/women-in-tech

Evitar doenças graves
Uma única dose de vacina contra 
Covid-19, seja da Pfizer-BioNTech 
ou da AstraZeneca, ajuda a evitar 
doenças graves o suficiente para exigir 
a hospitalização de pessoas na casa dos 
80 anos com outras doenças, mostraram 
dados provisórios de um estudo britânico 
que foi apresentado ontem.

*** Os resultados de um projeto de 
vigilância em andamento, financiado 
pela Pfizer, apontaram que uma dose da 
vacina Pfizer-BioNTech, que começou a 
ser usada no Reino Unido em dezembro 
de 2020, foi 71,4% eficaz a partir de 
14 dias na prevenção de doenças 
sintomáticas graves o suficiente para 
resultar na hospitalização de pacientes 
de idade média de 87 anos. No caso da 
AstraZeneca, mostra-se 80,4% eficaz pelas 
mesmas medidas em pacientes de idade 
média de 88 anos. Portal Uol

O MINISTÉRIO da Saúde anunciou 
ontem que prevê a chegada de 400 mil 
doses da vacina Sputnik V, desenvolvida 
pela Rússia contra a Covid-19, ainda em 
março. O Brasil deverá receber ao todo, 
até maio, 10 milhões de doses, segundo 
a pasta. A vacina ainda não foi aprovada 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Foi o que publicou o portal G1.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o presidente da OAB Seccional 
do RN, Aldo Medeiros, Aninha Cabeleireira, 
a médica Luiza Meira Pires, o artista plástico 
Gilson Nascimento e Kátia Augusta Brandão.

Do acervo da coluna, os odontólogos Rodrigo Souza e 
Sanderson Lopes, durante noite de celebração no Tirol

A foto tem um tempinho!!! O artista plástico Gilson 
Nascimento com a colunista. Ele aniversariando hoje

Jurema Marinho em click com os jornalistas Flávio 
Marinho e Rodrigo Loureiro, em evento Moura Dubeux

Nova função no WhatsApp
Após o lançamento do recurso de mensagens 
temporárias no ano passado, o WhatsApp 
agora deve ampliar a função para o envio de 
imagens, que deverão desaparecer tanto para 
o emissor quanto para o receptor após um 
período de tempo predefinido. Segundo o site 
WaBetaInfo, que costuma antecipar novidades 
do aplicativo, a funcionalidade vai estar 
disponível em uma futura atualização do iOS 
e do Android. A mudança já havia entrado em 
testes em setembro do ano passado, mas agora 
novos detalhes foram descobertos. Do Uol.

AGRADECER
A Deus, primeiramente, e aos 
amigos pelas orações e apoio tão 
preciosos e essenciais durante 
momentos de ansiedade e apreensão. 
Graças a Deus, meu filho Fernando 
Augusto, que esteve internado 
durante cinco dias no Hospital Rio 
Grande e foi acompanhado pelo 
competente e atencioso médico 
Marco Leão, já está em casa.

Os parabéns da coluna para o presidente da OAB/RN, 
Aldo Medeiros, que amanhece celebrando aniversário
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