
Cidades

“É importante nos unirmos”
JOÃOCARLOSPAESMENDONÇA

A pandemia mudou nossas vi-
das. Tenho muitos anos de tra-
balho, passei por várias crises,

cada uma com impactos diferentes,
mas com algumas similaridades. A
que estamos vendo atualmente é sin-
gular. Inclusive, na forma como a so-
ciedade pode contribuir para ameni-
zar os efeitos dela.
Nesta quarta-feira, o Sistema Jor-

nal do Commercio de Comunicação
(SJCC) realizará, com apoio do Institu-
to João Carlos PaesMendonça de Com-
promisso Social, oAtitude Cidadã – Es-
tá em nossas mãos. É uma grande
mobilização em prol de instituições
que estão na linha de frente do comba-
te ao covid-19.
A ideia é juntar quem pode doar e

quem precisa receber. Serão quase
20 horas no ar, com a Rádio Jornal,
tanto da capital quanto do interior
de Pernambuco (Caruaru, Pesqueira,
Limoeiro, Garanhuns e Petrolina),
além da TV Jornal (afiliada do SBT) e
do Jornal do Commercio e Portal
NE10, com notícias sobre como e pa-
ra quem doar.
E será muito importante poder con-

tar com sua participação. Todo o Siste-
ma estará envolvido. Veja a lista de ins-
tituições que precisam de apoio. Esco-
lha uma delas, defina o valor e entre
em contato com a equipe do SJCC para
saber como encaminhar os recursos di-
retamente para a organização. Sua aju-
da vai chegar a quemmais precisa.
É importante nos unirmos. Cada um

com sua possibilidade de doação. Mas
todos juntos ajudaremos a sociedade a
passar por esse momento tão comple-
xo e único.

● João Carlos Paes Mendonça é
presidente do Sistema Jornal do
Commercio e do Grupo JCPM

Semsair de casa, você pode doar e
contribuir com ações sociais que estão
na linha de frente do combate à
covid-19. ORioMar Online, site de
compras do shopping, se associou à ação
Atitude Cidadã –Está emnossasmãos, do
Sistema Jornal doCommercio de
Comunicação, e criou uma área
específica para quemquer realizar
doação emprol da campanha. Nesta
quarta-feira, é só entrar no site
(compras.vivariomarrecife.com.br) e
escolher entre as instituições cadastradas,
indicar umvalor e contribuir através do
cartão de crédito. A entidade selecionada
receberá diretamente e integralmente o
recurso doado.
Funcionará assim: ao entrar na

sessão doAtitude Cidadã, o interessado
encontrará várias faixas de
contribuição, comaporte inicial de R$
50. Cada instituição será,
momentaneamente, uma “loja”. Tal
como se fosse uma compra, os valores a
seremdoados estarão dispostos em
“sacolas”. A diferença é que, ao
contrário de receber um itememcasa, o
consumidor estará ajudando a entidade
a cuidar das pessoas e reduzir os efeitos
da pandemia. É uma ação cujo efeito
social é incalculável. Qualquer que seja
o aporte, o importante é ajudar quem
tanto precisa.
ORioMar já atuou junto comopoder

público emações relacionadas ao novo
coronavírus. ComaPrefeitura do Recife,
o shopping disponibilizou espaço e
equipe operacional para vacinação
contra gripe em idosos, umpúblico de
risco e que precisava receber atenção
especial.Mais de 12mil pessoas foram
vacinadas semprecisar sair do carro.
Outra iniciativa, emumaação do
IJCPM, pessoas que não estavam
conseguindo se cadastrar para receber o
auxílio do governo federal tiraram
dúvidas e realizaram inscrição nos
computadores do instituto.

RioMar Online
intermediará
doações

JOÃO CARLOS PAESMENDONÇA Presidente do Grupo JCPM e do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação faz chamado à campanha
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COMPROMISSO SOCIAL Presidente do SJCC e do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça conclama união para que sociedade ultrapasse momento difícil
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