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Ciência e tecnologia em
pautano talk showdaCBN

Gilberto Sudré, Evandro Milett, Laércio Ferracioli e Renzo Colnago (da esquerda para a direita) vão participar da programação

Oeventovai acontecer
noPlanetáriodaUfes,
emVitória; as
inscrições sãogratuitas

Ciênciaetecnologiasão
assuntos que fazem parte
da rotina da vida moder-
na e despertam a curiosi-
dade de muita gente. Por
isso, para debater o pro-
cesso de desenvolvimen-
to tecnológico, da pesqui-
sa até a chegada aos con-
sumidores, a rádio CBN
Vitóriapromovenodia28

de julho o segundo Talk
Show CBN.
Oeventovai levarparao

público um panorama das
principaistecnologiasepes-
quisasqueembreveestarão
presentes na vida de todos.
OTalkShowCBNvaicome-
çar às 18horas, no planetá-
rio daUniversidadeFederal
do Espírito Santo (Ufes). O
evento tem participação
aberta ao público com ins-
crições gratuitas no site
www.cbnvitoria.com.br. As
vagas são limitadas.

Com apresentação do
jornalista e âncora da CBN
Vitória Fábio Botacin, o
evento tem a participação
dos comentaristas da rádio
para assuntos de tecnolo-
gia:EvandroMiletteGilber-
toSudré.Os convidadoses-
peciais serão o professor do
Departamento de Física da
Ufes e especialista emCiên-
cia e Tecnologia, Laércio
Ferracioli e Renzo Colnago,
diretor presidente do Pro-
dest (Instituto de Tecnolo-
gia da Informação e Comu-

nicaçãodoEspírito Santo).
GilbertoSudré,destacaa

importância de estar sem-
prebem informadocomre-
lação ao temado evento.
“Emummundocadavez

maisconectadoedependen-
te da tecnologia sai sempre
ganhando quem tem mais
acesso e informações sobre
as últimas novidades. A
Ciência e a Tecnologia pau-
tamo futurodanossa socie-
dade em todas as áreas, da
Medicinaaoseletrodomésti-
cos que usamos em nossas

casas”, explica Sudré.
O Talk Show CBN faz

parte das comemorações
dos 20 anos da Rádio CBN
Vitóriaelevaarádioparafo-
radosestúdios,aproximan-
do ainda mais o conteúdo
deseusouvintes.Acadaedi-
ção, a Rádio promove uma
abordagem contextualiza-
dapromovendoumlinken-
tre os assuntos abordados e
as locações escolhidas.
O primeiro Talk Show

CBNabordouotema“turis-
moegastronomia”e,por is-
so, foi realizado no auditó-
rio do Hotel Senac, na Ilha
do Boi, em Vitória. Seguin-
doamesmalógica,osegun-
do escolheu escolheu o ce-
náriofuturistadoplanetário
da Ufes para debater Ciên-
cia e Tecnologia.
A ideia é sempre debater

temas de relevância ao pú-
blicocapixabacomapresen-
ça de especialistas em cada
assunto, alémdos âncoras e
comentaristas daRádio.

SERVIÇO
Quando: dia 28 de julho (uma
quinta-feira)

Local: Planetário da Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes),

em Goiabeiras, Vitória.

Inscrições: Podem ser feitas pelo
site da Rádio CBN:

www.cbnvitoria.com.br

Valor: As vagas são gratuitas e
limitadas.

INFORMAÇÃO

“Hoje sai sempre
ganhando quem
tem mais acesso e
informações sobre as
últimas novidades”

GILBERTO SUDRÉ
ESPECIALISTA
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