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Vendas em alta
A média de vendas com nota fiscal eletrônica 
atingiu R$ 23,9 bilhões em junho, o maior 
patamar de 2020. Um resultado 15,6% maior 
que o mês de maio e 10,3% superior ao de 
junho de 2019, informou a Receita Federal. 
De acordo com a Receita, o movimento 
agregado da NFe capta, principalmente, as 
vendas entre empresas de médio e grande 
porte. Dados de vendas semanais indicam 
uma certa recuperação gradual. No total, após 
o pico de R$ 180 bilhões na última semana de 
maio, as semanas de junho mostraram vendas 
superiores a R$ 150 bilhões. Informação da 
Agência Brasil.

BVLGARI
A Bvlgari anunciando acordo assinado 
para um novo hotel na capital da 
Itália. Com abertura prevista para 
2022, o hotel está estrategicamente 
localizado no centro da Piazza Augusto 
Imperatore. O Bvlgari Hotel Roma 
ocupará um magnífico edifício, 
construído entre 1936 e 1938 com base 
num projeto do renomado arquiteto 
Vittorio Ballio Morpurgo.

Descaso
Para quem está em campanha visando a 
reeleição, o prefeito Álvaro Dias deixa muito 
a desejar. As praças do bairro de Lagoa Nova 
estão tomadas pelo mato, a Av. Antônio 
Basílio, parece mais uma tábua de pirulito 
com tantos buracos. Reclamação de um 
leitor, na feira de Lagoa Seca, nesse período 
chuvoso, a água escorre como cascata por 
falta de calhas entre uma tenda e outra, 
ficando impossível se proteger da chuva. 
Com a palavra a Semsur.    

#VemProVinho2020
Profissionais, empresas, bares, restaurantes, 
produtores e importadoras farão ações 
diversas, como promoções e descontos a fim 
de promover e fomentar o consumo do vinho, 
de maneira responsável, além de auxiliar na 
retomada do mercado. Com abrangência 
nacional, a campanha “Vem Pro Vinho 2020”, 
que acontecerá de 20 a 26 de julho, divulgará 
descontos e facilidades para o consumidor 
final, além de outras ações.

Inovar Contábil
O Rio Grande do Norte passou a contar 
com um periódico científico na área da 
Contabilidade organizado por um conselho de 
classe. Trata-se da “Revista Inovar Contábil”, 
que foi lançada na última quinta-feira. Em 
versão eletrônica, a publicação é uma parceria 
do Conselho Regional de Contabilidade 
do RN com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A revista está disponível no 
endereço eletrônico www.revista.crcrn.org.br

Os cenários econômicos
Com o objetivo democratizar o acesso à 
educação e promover o crescimento humano 
e ascensão social, a rede Luminova promove 
hoje, às 14h, uma live com o jornalista 
Alexandre Garcia e diretores da escola. 
Na ocasião serão debatidos os cenários 
econômico e político atuais e as perspectivas 
que investidores do setor educacional devem 
esperar para o futuro. A inscrição é gratuita 
através do link Live Alexandre Garcia.

UM CASO de uma rara ameba “comedora 
de cérebro” foi confirmado no Estado da 
Flórida-USA, segundo autoridades de saúde 
locais. O Departamento de Saúde da Flórida 
afirmou que uma pessoa no condado de 
Hillsborough contraiu Naegleria fowleri, uma 
microscópica ameba unicelular que causa 
infecção no cérebro. Publicou o portal UOL.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Walkyria Borges 
Carneiro, Michele Maisto, os empresários 
Evilazio Crisanto e Wladimir Bezerra. Ainda 
em tempo de parabenizar a empresária Graça 
Rodrigues.

Simpatia em dose tripla de Fátima Carreras, Márcia 
Marinho e Ângela Monteiro, em noite de celebração

Do Instagram: a médica anti-age Sônia Umbelino em 
click com a filha, a arquiteta Priscila Mendes

Walkyria recebe coro de vivas do marido Luiz Eduardo 
Carneiro. Ela amanhece celebrando aniversário

Beleza de Jussana Porcino ilustrando a coluna
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