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Novos critérios
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
estabeleceu novos critérios para a suspensão do 
fornecimento de energia por inadimplência para 
o período de pandemia da Covid-19. A partir de 
agosto, consumidores residenciais, com exceção 
dos clientes cadastrados na Tarifa Social, estarão 
suscetíveis ao corte caso permaneçam com 
uma ou mais faturas em aberto. Como forma 
de facilitar a quitação de débitos, a Cosern está 
oferecendo condições diferenciadas por meio do 
Portal de Negociações. 
A ferramenta online está disponível no site da 
empresa no www.cosern.com.br

SHOPPINGS
A Prefeitura do Natal autoriza, a 
partir de hoje, a reabertura com 
limitações dos shoppings e academias 
que possuem ventilação com sistema 
de ar-condicionado, assim como 
bares e restaurantes. Os shoppings 
funcionarão no horário das 12h às 
20h. Já as praças de alimentação só 
poderão funcionar com o serviço de 
delivery ou recebimento no local.

Prêmio CROSP
Devido à pandemia do novo Coronavírus, a 
6ª edição do prêmio CROSP de Jornalismo 
será adiada para 2021. A iniciativa tem 
como formato reconhecer e premiar a 
classe jornalística. O Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo promove 
anualmente a premiação com o objetivo 
de valorizar os trabalhos da imprensa, que 
ajudam a promover a disseminação de 
conteúdos relevantes sobre saúde bucal para a 
população.

Fluxo do comércio
A Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping constatou que para 91% dos 
lojistas o movimento de clientes nos 
empreendimentos caiu após a reabertura do 
comércio em boa parte do país. 55% disseram 
que o fluxo é muito baixo e 36% destacaram 
que é baixo. Apenas 9% dos lojistas afirmam 
que a movimentação é regular e ninguém 
qualificou o movimento como “bom” no 
mesmo nível anterior ao da pandemia.

Reservas online
O setor de bares e restaurantes foi um dos 
mais atingidos pela pandemia do novo 
coronavírus.  Durante este período o mercado 
registrou um boom dos aplicativos de 
delivery, agora, com a reabertura gradual para 
o público, a indústria enfrenta novos desafios 
para se adequar ao “novo normal”. É neste 
cenário que o Resy, um dos líderes mundiais 
no serviço de reservas online, desembarca no 
país através de uma parceria com a startup 
brasileira Tagme.
 
*** O serviço inicialmente será oferecido nas 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília 
e Salvador. A Tagme, startup de tecnologia 
especializada em soluções para o mercado 
gastronômico, é líder no Brasil em serviços 
de hospitalidade, menus e cartas de vinho 
digitais para restaurantes, com soluções 
integradas de reservas online, listas de espera, 
CRM e marketing digital. 

OS EVENTOS on-line se tornaram 
o “novo normal”, devido à pandemia do 
coronavírus. Os encontros virtuais dão a 
oportunidade de reunir a todos, mesmo que 
distantes. Assim será o lançamento do livro 
“O Pequeno Yogue”, da professora de yoga, 
Débora Molon, que acontecerá amanhã, às 
20h, durante live no Instagram da livraria 
Grafipel @grafipel.

A CAMISA de basquete da NBA dada a 
Michael Jordan no dia em que ele assinou com 
o Chicago Bulls, em 1984, será leiloada em 
dezembro. Anunciou a casa de leilões Julien´s 
Auctions, e ressaltou que a camisa deverá atingir 
400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais.

Do acervo da coluna, desembargador Aderson Silvino e 
sua querida Zélia, em ocasião de celebração e amizade

Dois queridos da colunista, o hair designer Sinval de 
Souza e Dalvanice Azevedo na Feijoada da Amizade

Simpatia de Ryanete Cansanção e Marlene Tinoco, 
durante tarde comemorativa no Chaplin Recepções

Elegância de Gerusa Bulhões ilustrando a coluna
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