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“O COMÉRCIO potiguar no contexto da 
pandemia e as expectativas para a retomada 
da economia”, é o tema da live, com exibição 
nesta quarta-feira, às 16h, no canal da 
Fecomércio no Youtube - youtube.com/
SistemaFecomercioRN.

Gioconda Leão faz coro de vivas para seu amado, o 
médico Marco Leão, comemorando aniversário hoje

Do acervo da coluna, Marcelo Queiroz e Fernando 
Fernandes, em evento no Hotel Escola Barreira Roxa

Discrição de Salete Bezerra, em click para coluna durante 
tarde comemorativa e de bem querer no Nick Bu� et

Os parabéns da coluna para a defensora pública 
Natércia Protásio, que amanhece celebrando aniversário
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Remédios mais caros
Comprar remédios, equipamentos hospitalares 
e insumos � cou mais caro no Brasil, em 
comparação aos preços praticados antes da 
pandemia da covid-19. Hospitais e secretarias 
de Saúde relatam in� ação de até quase 2.000% 
em produtos, fato que tem causado problemas 
em unidades públicas e privadas de saúde, 
que temem uma redução na capacidade de 
atendimento a pacientes. Publicou o portal 
UOL.

Proibição de visitantes
Os Estados Unidos anunciaram ontem a 
proibição da entrada de estrangeiros vindos 
do Brasil em seu território. A medida é válida 
para viajantes que não são norte-americanos 
e foi tomada após o Brasil se tornar o segundo 
país com maior número de pessoas infectadas 
pelo coronavírus. De acordo com a secretária 
de imprensa da Casa Branca, as novas 
restrições visam garantir que estrangeiros não 
aumentem o número de infecções no país. 
Informação do UOL.

Consumo e estratégias
A segunda bebida mais consumida nos lares 
brasileiros continua em alta, de acordo com 
Associação Brasileira da Indústria de Café. Para 
celebrar a fase de colheita no país, este ano, o 
“Dia Nacional do Café”, celebrado no último 
domingo, ganhou um sabor diferente frente 
ao cenário atual de pandemia, reforçando a 
presença do item nas residências brasileiras, 
com aumento de consumo e estratégias para 
manter o consumidor abastecido.

*** Presente em 98% das casas dos brasileiros, 
segundo pesquisa encomendada pela Jacobs 
Douwe Egberts, empresa do mercado de café 
e segunda maior no Brasil, o produto tem 
apresentado um expressivo crescimento no 
consumo ano após ano. Dados revelam que 
mais da metade dos consumidores no país 
aumentaram o consumo de café durante a 
quarentena, tendo o domiciliar um aumento 
de 31% em volume. Uma excelente notícia 
para o setor.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão o médico Marco Leão, a banqueteira 
Verônica Nepomuceno, a defensora pública 
Natércia Protásio, o empresário Renato 
Barbalho, Gabriela Andrade e Marluce Bezerra 
e os jornalistas Daniel Cabral e Vítor Soares. 
Ainda em tempo de parabenizar o cabeleireiro 
Jackson Smith.

Reciclagem solidária
Com o objetivo de ajudar a comunidade 
e o meio ambiente, a HP Inc. anunciando 
uma campanha de reciclagem solidária. O 
programa HP Planet Partners, que coleta 
equipamentos eletrônicos e suprimentos de 
impressão HP em � m de vida útil, vai ampliar 
a arrecadação para material de quaisquer 
marcas e doar o peso equivalente em alimentos 
para instituições parceiras que trabalham 
com comunidades carentes. A campanha “HP 
Planet Partners e Você”, acontecerá até o dia 30 
de junho, apenas no Estado de São Paulo.

NA ESPANHA
Após dez semanas de con� namento, 
a capital da Espanha, Barcelona, 
e sua região metropolitana, assim 
como parte da região de Castilla, 
iniciaram ontem a primeira fase do 
descon� namento progressivo. Os 
terraços dos bares, os espaços de 
culto, museus e bibliotecas podem 
reabrir, mas com capacidade limitada e 
mantendo uma distância de segurança. 


