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Secretário da Educação de Sobral participa da live sobre
alfabetização na pandemia
Confira os eventos marcados para os próximos dias e as iniciativas desta quarentena

28.out.2020 às 23h15

CURTO-CIRCUITO

O secretário da Educação de Sobral (CE), Herbert Lima, e a professora da UFMG

(Universidade Federal de Minas Gerais) Magda Soares participam da live "Alfabetização

na pandemia: caminhos e estratégias", nesta quinta (29), às 11h. O debate será mediado

pelos diretores da Fundação Santillana André Lázaro e Miguel Thompson. O encontro

será transmitido neste endereço (https://www.facebook.com/events/277351426795429).

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro do STJ

(Superior Tribunal de Justiça) Ricardo Villas Bôas Cuevo e a presidente do TST

(Tribunal Superior do Trabalho), Maria Cristina Peduzzi, são palestrantes do "Encontro

Digital ", promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). A live será na

quinta (29), às 17h, e as informações sobre a programação completa podem ser

adquiridas neste endereço (https://encontrodigital.aasp.org.br/programacao).

O professor na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) Diego Macedo dos

Santos, a sócia e fundadora do Portal de Idéias, Nathália Tramontina, e o executivo e

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/
mailto:monica.bergamo@grupofolha.com.br
https://www.facebook.com/events/277351426795429
https://encontrodigital.aasp.org.br/programacao
https://www.uol.com.br/


investidor de startups de RH, Marcelo Nóbrega, participam do debate "Habilidades do

futuro e a dificuldade de preencher vagas nas empresas", nesta quinta (29), às 16h. O

encontro será mediado por Marcelo Gallo, superintendente nacional de operações do

CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). O evento será transmitido neste endereço

(https://www.youtube.com/watch?v=3j8SdTK-fik&feature=youtu.be%E2%80%8B).

O diretor-presidente da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresárial),

Paulo Nassar, e o diretor da Midfield Consulting, Carlos Parente, fazem debate no

lançamento da obra "Lobby e Comunicação: a integração da narrativa como via de

transformação", nesta quinta (29), às 19h. Também participam da live a diretora de

relações governamentais da Dow, Suelma Rosa, e o cientista político Murillo Aragão. As

inscrições para o evento podem ser realidas neste endereço (https://www.aberje.com.br/inscricao-de-

evento/?evento-nome=Live%20de%20lan%C3%A7amento%20do%20livro%20Lobby%20e%20Comunica%C3%A7%C3%A3o&email-

para=erica@aberje.com.br).

O neurocientista Miguel Nicolelis será entrevistado pela sócia-diretora da In Press

Oficina, Patrícia Marins, e pelas diretoras Miriam Moura e Fernanda Lambach no

webinar "Arena de idéias: cérebro, o criador do universo e a comunicação". O evento

abordará a importância da ciência para a humanidade, a vacina para Covid-19 e a

possivel segunda onda da doença, nesta quinta (29), às 10h30. As inscrições podem ser

realizadas neste endereço (https:// https://bit.ly/31KiMC8).

As jornalistas Elvira Lobato e Regina Eleutério entrevistam a escritora Deo Saraiva,

autora do romance futurista "O Homem Translúcido: No Tempo da Inteligência

Artificial", em live na sexta (30), às 17h. A conversa será transmitida no Facebook,

Instagram e YouTube, simultaneamente. A obra será lançada na Bienal Virtual do Livro

de São Paulo, em dezembro.

LEIA TODOS OS TEMAS ABORDADOS PELA COLUNA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA
QUINTA (29)

Eleições em 2020 registram recorde de inscritos com mais de
550 mil postulantes
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sua assinatura pode valer ainda mais

(https://folha.com/p78ahost)

Média móvel de mortes por Covid-19 cai em SP, mas prefeitura
acende sinal amarelo

(https://folha.com/3teko9fc)
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CPTM leiloará 5 vagões de trens fora de uso

(https://folha.com/z4stirf2)
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Ativistas e profissionais dos direitos humanos assinam
manifesto em apoio a Boulos e Erundina

(https://folha.com/wuenjg5p)
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Vereador neto de Brizola pede que Petrobras volte a chamar
usina com o nome do avô

(https://folha.com/1rvx9k0w)

5

Mostra de Cinema de SP faz encontro com autores de livros
com potencial para filmes

(https://folha.com/bdzip2y1)
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Luiz Melodia será o homenageado do Troféu Raça Negra 2020

(https://folha.com/n9jztf12)
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Secretário da Educação de Sobral participa da live sobre
alfabetização na pandemia

(https://folha.com/dt607egi)
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'Depois desses meses de quarentena, não sei mais o que
postar', escreve a atriz Cris Vianna

(https://folha.com/i2kuznjt)
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Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a

reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui

(https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple

Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?

utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?

id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto) para

receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer

um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA
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