
Eventos online

Sobre: podcast de tecnologia feito pela equipe
do Luizalabs, laboratório de inovação e
tecnologia do Magazine Luiza. O Cabeça de
Lab é uma excelente opção para quem deseja
acompanhar as últimas novidades sobre
tecnologia e conhecer as ações de uma das
empresas que mais investem nessa área aqui
no Brasil.

Sobre:  Voltado aos interessados por inovação
e tecnologia, o podcast Killer Innovations visa
transformar ideias em inovação. Apresentado
por Phil McKinney, traz diversos convidados
que partilham histórias interessantes e
criativas.

O objetivo do evento é promover uma discussão
sobre as principais tendências e inovações, além
de gerar conexões e conhecer como os principais
players do empreendedorismo estão se
posicionando neste momento. Ao todo, serão 3
dias de evento, 5 blocos e mais de 30
palestrantes.

Data: 22 a 24 de julho.
Horário: a partir das 11h.
Canal da Eretz.bio no Youtube.

Embora a 51ª edição do tradicional  Festival de
Inverno de Campos do Jordão tenha sido adiada para
janeiro de 2021, o evento resolveu presentear os fãs
de música clássica com uma série de concertos
online. Entre os artistas que você pode conferir
dividindo o palco com a orquestra, estão Toquinho,
Carlinhos Brown, Lenine, Olivia e Francis Hime e
Diogo Nogueira.

Data: 20 de julho a 2 de agosto.
Horário: a partir das 19h.
Canal da TV Cultura no YouTube.

O tema central do XXVI Fórum Banco do Nordeste, vai
conectar especialistas e representantes de diferentes
setores da sociedade – empreendedores, entidades
empresariais e comunidade científica, buscando novas
ideias e a geração de propostas para minimizar as
dificuldades conjunturais e sinalizar rumos e
oportunidades para o Nordeste.

Data: 20 a 24 de julho.
Horário: a partir das 10h. 
Canal Banco do Nordeste no YouTube.

Podcasts

Família

Nesta série documental da Netflix, chefs latino-

americanos contam suas histórias e dão um toque

de inovação à culinária tradicional.

Sobre: a mostra online “Brasil Cinema Agora!“,
exibe no site do Itaú Cultural, entre os dias 18 de
julho e 1º de agosto, quatro filmes brasileiros que
foram premiados em festivais nacionais e
internacionais.

Sobre: um grupo de escritores, filósofos e
cientistas partilham a suposta razão secreta do
sucesso de Platão, Leonardo Da Vinci, Einstein
e outras grandes mentes.

AGENDA 

CULTURAL

O segundo bloco infantil do festival realizado pelo
Itáu Cultural, retoma o projeto nos dias 25 e 26 de
julho. Com diferentes linguagens e para públicos
de todas as idades, ao longo de oito dias o projeto
traz  música, literatura,  poesia surda, artes
visuais,  audiovisual, performances, quadros de
dança,  números circenses, cenas e  espetáculos
teatrais.

Fique por dentro da programação infantil do Cinema
Drive-in na Arena Estaiada. Além dos filmes infantis, a
programação conta com clássicos e cults dos mais
variados gêneros.

Séries, filmes e documentários

Confira as dicas da GAC Brasil de programação para aproveitar a
semana e o final de semana!

Sobre: o podcast mostra a importância
e presença das mulheres no mercado
de tecnologia. Com um toque feminino,
o Mulheres de Produto inova conta com
a participação de Designers, Product
Managers/Owners, Desenvolvedoras e
diversas outras mulheres que atuam
nessa comunidade.

Festival de Inverno de
Campos do Jordão

Inovação no enfrentamento
da COVID

Cenários e tendências
Pós-pandemia na Região 

Gastronomia

Sobre: confira a programação desta semana
com 49 filmes espalhados  por 10 drive-ins em
São Paulo, incluindo dois novos, disponibilizada
pelo Guia Folha. 

O Segredo
Mostra online ‘Brasil

Cinema Agora!'

Stree Food - América Latina

Programação drive-ins 
em São Paulo

Confira a receita do Café Dalgona, que se tornou

sensação nas redes sociais durante o período de

isolamento social. Cremosa e simples de fazer, a

bebida leva apenas três ingredientes, sendo

eles: café em pó, açúcar e água quente.

Aprenda a fazer 
Café Dalgona

Culinária árabe - receitas
clássicas e simples

Gosta da culinária árabe? Então, que tal aproveitar

o tempo livre para explorar sobre a gastronomia

de outros países? Confira alguns pratos da

culinária árabe disponibilizados pelo Uol, que

podem ser preparados, inclusive, por quem não

tem muita experiência na cozinha.

Mulheres de ProdutoKiller Innovations Cabeça de Lab

Tour virtual - NASA
Festival Arte como Respiro –

Edição Cênicas

Eventos online

Sessão de cinema infantil na
Arena Estaiada Drive-In 

A NASA disponibilizou uma gama de tours virtuais
pelos centros de pesquisa, telescópios, estações
espaciais e até permite uma simulação de
exoplanetas. Confira!

https://www.netflix.com/br/title/81028317
https://www.netflix.com/title/81249660
https://www.itaucultural.org.br/secoes/agenda-cultural/mostra-apresenta-quatro-filmes-brasileiros
https://www.netflix.com/title/70063484
https://guia.folha.uol.com.br/cinema/2020/07/programacao-traz-49-filmes-espalhados-por-10-drive-ins-em-sao-paulo-incluindo-dois-novos.shtml
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/receita-cafe-dalgona
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/20/gosta-da-culinaria-arabe-veja-11-receitas-classicas-e-simples.htm
https://www.cabecadelab.com.br/
https://medium.com/mulheres-de-produto/podcast-mulheres-de-produto/home
https://killerinnovations.com/
https://saopauloparacriancas.com.br/teatro-musica-danca-poesia-circo-artes-festival-arte-como-respiro-itau-cultural/
https://bora.ai/sp/passeios/arena-estaiada-drive-in-tem-sessaeo-de-cinema-infantil
https://www.guiadasemana.com.br/turismo/galeria/conheca-os-centros-da-nasa-online-e-faca-uma-viagem-virtual-ao-espaco-sideral
https://www.sympla.com.br/inovacao-no-enfrentamento-da-covid__889980
https://www.bnb.gov.br/eventos/forum-banco-do-nordeste-de-desenvolvimento-2020
https://catracalivre.com.br/agenda/festival-de-inverno-de-campos-do-jordao-concertos-online-youtube/
https://www.eventbrite.com.br/e/desconto-comidinhas-teatro-frozen-de-natal-o-musical-no-teatro-btc-tickets-73655612921?aff=ebdssbdestsearch

