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Até os pets...
Oprofessor IranMelo, doNúcleo de

EstudosCríticos doDiscurso e Teoria
Queer, daUFRPE, acredita que oDia Int.
de Luta Contra aHomofobia, Bifobia e
Transfobia, visa conscientizar sobre a luta
contra a discriminação dessa população.

A data foi escolhida porque, em 17 de
maio de 1990, aOMS excluiu a
homossexualidade comodoença. "Ficou
reconhecido que este comportamento é
apenas traço da personalidade, não
distúrbio damente", conta.

FOUR Roberto Salomão, ALexandre Mesquita, Dani Paes Barreto e Rafael Amaral

Segundo o veterinárioAnderson
Ramos, os pets também estão tendo suas
vidas e rotinas afetadas pela pandemia. “A
saúde fisiológica e emocional, a higiene, a
alimentação e os passeiosmerecem
atenção especial nessemomento”, alerta.
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“Minha casa virou sede de dois
escritórios de advocacia (o meu e o
domeu marido) e salas de aula para
os meus filhos. Criei uma nova
dinâmica de home office, com duas
reuniões rápidas por dia comminha
equipe. E como advogada da área
empresarial, tenho buscado ficar bem
próxima dos clientes no intuito de
ajudá-los ao máximo nesse período
de crise, assumindo processos de
renegociação de contratos, demanda
que aumentou consideravelmente.
Temos o dever de compartilhar
informações de qualidade nesse
momento de crise, por isso,
desenvolvemos emMartorelli um
hotsite inédito dedicado
exclusivamente a conteúdos jurídicos
relacionados ao novo coronavírus,
além do projeto Diálogos Legais, com
produção de webinar, podcast e
seminários. Acompanhar bemmais
de perto o aprendizado de Isabella (4)
e Francisco (7) tem seu lado positivo.
Tenho focado bastante também em
ações que buscam o aumento do
número de testes da covid-19 em PE.
Acredito que a testagem emmassa é
fundamental para termos sucesso no
combate à pandemia”. Fabiana Nunes
Costa é advogada.

A partir do dia 30 de junho, a Delta
só vai vender assentos do meio para
diminuir a chance do contágio e criar
mais espaço livre a bordo, o que torna
as viagens mais seguras para clientes
e funcionários.

+

Diante do quadro nebuloso que o País
vive, uma certeza é inquestionável: só a
democracia é capaz de preservar a
liberdade. E democracia se faz com
eleições livres e diretas. Preocupado com
a pandemia da covid-19 e, aomesmo
tempo, trabalhando intensamente na
organização das eleiçõesmunicipais, o
presidente do TRE-PE, desembargador
FredericoNeves, dá sua opinião sobre

umpossível adiamento do pleito. “O
coronavírus tem ceifadomuitas vidas. As
medidas adotadas para a contenção do
avanço da doença, não atingiram os
efeitos desejados. O aumento do
número de óbitos, e de contaminados, é
uma realidade diariamente anunciada. A
esta altura, amudança do calendário
eleitoral, embora indesejável, mostra-se
inevitável”, diz o presidente do TRE.

G
LE

YS
O
N
RA

M
O
S/

D
IV
U
LG

A
ÇÃ

O
BELEZURASHelena Menezes, Luciana Paulo e Rose Porpino, quando podia ter almocinho para colocar papo em dia

YE
LL
O
W

FO
TO

G
RA

FI
A

Novos tempos

RODADA CULTURA O cantor Cezzinha com o artista plástico Cavani Rosas
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Mudançanas
eleições vira
inevitável
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