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Cosméticos em alta
O faturamento do comércio eletrônico de 
cosméticos cresceu 68% entre 1 de março e 
14 de junho na comparação com o mesmo 
período do ano passado, segundo estudo 
feito pela Corebiz, agência especializada 
em oferecer soluções em marketing digital 
para varejistas. Em São Paulo o salto foi 
ainda maior, de 80% no faturamento com 
cosméticos, com destaque para a venda de 
batons, que disparou 200% em unidades 
vendidas e 58% na receita. No país, a alta da 
receita com o item foi de 29% e de 17% em 
volume de vendas. Informação Valor Investe.

VACINAS
O Ministério da Saúde anunciou 
no último sábado a parceria com a 
farmácia britânica AstraZeneca e 
com a Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, para o desenvolvimento 
e produção da vacina contra a 
Covid-19. Inicialmente, estão 
previstas 30,4 milhões de doses. 
Nessa primeira fase, serão 2 lotes de 
insumos e transferência de tecnologia. 
Publicou a Folha de S. Paulo. 

Âncora Caipira
O restaurante Âncora Caipira com seu menu 
regional está de volta para alegria da sua 
clientela. Com 20 anos de história, a casa teve 
início na praia de Cotovelo, depois se instalou 
no tradicional bairro de Petrópolis, deu uma 
pequena pausa e agora volta com sistema 
delivery. Comandado pelo casal Gustavo 
Azevedo e Maria Isabel, o espaço atende pelo 
WhatsApp 99134-9490 ou https://www.
instagram.com/ancoracaipiranatal/

Interfort Segurança
A Interfort Segurança emprega cerca de 10 mil 
colaboradores em várias cidades brasileiras. A 
empresa potiguar se consolida como a maior 
companhia de segurança bancária do Nordeste, 
tendo contratos com Caixa Econômica, Banco 
do Nordeste, Bradesco e Banco do Brasil.  
Especializou-se em segurança sanitária, sendo 
a primeira empresa de segurança do país a 
oferecer a tecnologia de ponta de um sistema de 
escaneamento facial, que permite identificar a 
contaminação pelo Coronavírus.

Na Rússia
O pernambucano Leonardo Malafaia foi o 1º 
brasileiro a vencer o concurso internacional 
de fotografia Andrei Stenin, na Rússia. O 
estudante do 8º período de Jornalismo da 
UNINASSAU conquistou o prêmio na 
categoria Fotojornalismo. A foto vencedora 
mostra a praia de Itapuama, no Cabo de Santo 
Agostinho, na época do vazamento de petróleo 
que atingiu a costa brasileira em 2019. O prêmio 
será entregue no mês de setembro em Moscou.

Estatuto do Pedestre
Os pedestres de Natal ganharam nova 
ferramenta para a proteção ao direito de ir e 
vir. A Câmara Municipal do Natal apreciou 
durante Sessão Ordinária e derrubou o veto 
do poder Executivo ao projeto de Lei n° 
148/2019, que cria o Estatuto do Pedestre na 
capital potiguar. A matéria visa garantir o 
desenvolvimento de ações voltadas à melhoria 
da infraestrutura que dá suporte à mobilidade 
a pé da população, melhorias na acessibilidade 
e melhores condições das calçadas da cidade.

*** O estatuto também assegura segurança 
urbana nas vias, praças e corredores; 
manutenção de passeios públicos; calçadas 
limpas, bem conservadas, com piso 
antiderrapante, inclinação e largura previstas 
nas normas técnicas e leis específicas. O 
vereador Maurício Gurgel é o autor do projeto.

A FUNDAÇÃO Estudar e a Votorantim 
S.A acabam de lançar no Spotify o podcast 
“Cidadão, Quem?”. A parceria tem o objetivo 
de fomentar discussões sobre cidadania. Mais 
informações: http://www.estudar.org.br

Os magistrados Hadja Rayanne, Lena Rocha e Jorge 
Meira, em noite comemorativa no Nick Buffet

O empresário Edmilson Pereira de Assis celebrando o 
sucesso de sua atuante empresa Interfort Segurança

Ana Kirley em click com a mamy Ana Marta Procópio, 
em tarde de celebração, amizade e bem querer

Do Instagram: beleza de Dodora Pessoa
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