
Até o próximo dia 30, o oftalmo
Roberto Galvão Filho promove o Abril
Marrom, campanha de
conscientização para a prevenção, o
combate e a reabilitação da cegueira.
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SAUDADE DESSE CASAL Gabriel e Lúcia Bacelar: fiquem direitinhos e bem

“Aproveitei o isolamento para
produzir 38 telas, compondo as séries
PescaArtesanal, Platibandas e Janelas. Na
primeira, procurei uma reflexão sobre o
simples e a importância da natureza na
vida humana. Tenteime expressar, de
forma não acadêmica,mas comarte,
sobre a importância cultural das
comunidades pesqueiras tradicionais, no
Brasil. Tenho a impressão de que, em
boamedida, foram as imagens daminha
infância queme levaram à engenharia de
pesca e à definição da pesca artesanal,
como área de pesquisa. Ao final, decidi
doá-los para a campanhaRuralinda
Solidária, daUFRPE, que ajuda pessoas
emvulnerabilidade, no Recife.Me ocupo
tambémde leituras pendentes e estou
editando dois livros, um acadêmico e o
outro de crônicas, para pós-pandemia.
Ao escrever e pintar desvio o olhar dos
meus amigos, e omeu próprio olhar,
para alémda tragédia”. Ângelo Brás
Callou, professor titular daUFRPE.

“Tenhoprocuradomanter rotinas
definidas por hora, não abrindomão da
saúde física emais do que nunca
mental. Buscome exercitar, me
aprimorar, alémde definir estratégias
inovadoras para oOrganomix que não
dependamde fluxo físico em loja”,
AugustoAmorim, empresário.
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Cartórios 2

ASSISTENTES:
Anneliese Pires
apires@jc.com.br
Romero Rafael
rrafael@jc.com.br
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Homenagem

Frederico Preuss Duarte, à frente do
projeto da Central de Alvarás Digital,
implantado em regime de urgência pela
OAB-PE, para possibilitar o pagamento
de alvarás, precatórios e RPVs. A Central
viabiliza o recebimento de valores como

etapa final e efetiva de ações que,
muitas vezes, demoraram vários anos
tramitando. Importante neste momento,
porque representa dinheiro em
circulação para movimentar a economia,
e a subsistência de advogados.

Eduarda eCamila Haeckel iriam lançar
o livro “Inspiração: saúde” que irá
compartilhar, homenagear e celebrar a
trajetória do polomédico de PE, agora em
agosto,mas, por conta do coronavírus,

será remarcado. “Estamos planejando
tudo pra ser a grande celebração emarco
da nossa vitória a esta guerra contra a
covid-19, trazendo inclusive nomes
nacionais para o lançamento”, diz Duda.QUERIDOS Duda e Marcelo Vieira torcem para que tudo dê certo rapidinho

JC

Cartórios 1

Oproblema foi resolvido via internet.
“Estamosmantendo os serviços. Basta
acessar a página do TRE e verificar
como tirar título, transferir domicílio
eleitoral ou os locais de votação. Tudo
semsair de casa”, disse o presidente.

HomenagemaopolomédicodePE

Tarefa

+

Rápidas

BENDITO ENTRE ELAS Roberto Maia comDani e Bertha Mendonça passam a quarentena fortalecendo as raízes, juntos

PANDEMIAManoel Fernandes e Milena Sotero na expectativa para o fim da luta

PARA BRINDAR EM BREVE Jaqueline Ferreira e o arquiteto André Carício

Aniversariantes DaMusa

Cartórios 3

Desde o início da pandemia, o
presidente do TRE-PE, Frederico
Neves, revelava uma preocupação:
com os cartórios fechados, como
atender os que querem tirar o 1º título?
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Pormeio de uma carta aberta para
os governantes, o presidente da
AssociaçãoComercial de PE, Luiz
Alberto Carneiro, cobra olhares
cautelosos para o comércio. O
documento reforça facilitação do
financiamento das linhas de créditos
emergenciais, disponibilizada durante a
crisemundial. “Embora tenha fornecido
recursos para as pequenas e grandes
empresas, os créditos não estão sendo
realizados, por burocracia. Pedimos ao
governo, flexibilização do
financiamento, evitando o

escasseamento social comercial”,
afirmou o presidente. Ainda no
documento, a associação cobra um
plano gradual e seguro com redobradas
ações higiênicas, a liberação,
gradualmente, das atividades
econômicas, diante das limitações
sancionadas para as empresas de
pequeno e grande porte. “ACP sempre
é a favor do equilíbrio. A gente tem
todo cuidado em relação a questão da
vida e dasmedidas protetivas de saúde.
Nossa colocação foi cautelosa,mas
criteriosa”, finalizou o presidente.

Para agilizar os alvarás e afins

CleodonCoelho,MônicaMaciel
Alves, Erasmo Falcão, FernandoAntônio
Tude, FátimaCavalcanti, Ulisses Tenório,
Gisélia Ribeiro, BeatrizMaranhão,
Fernanda Pinto eMaria Ramalho.

O NACC recebeu duas toneladas de
alimentos e 500 quilos de frutas que
foram arrecadados pela live de Priscila
Senna. Os alimentos foram doados
pela Turquesa e a rede Verdfrut.

Roberto Carlos vai fazer sua segunda
live. Está marcada para o Dia das Mães.
Daniel também para o mesmo dia.

Em relação à quarentena, o também
des. do TJPE FredericoNeves diz que, em
casa, a produção émuitomaior. Alémde
sessões e reuniões por videoconferência
emambos os tribunais, fica horas no PJe
tomando suas decisões.

AVivo encabeçou omovimentoNão
Demita, commais de 2mil companhias
no País, estabeleceu ações de bemestar
dos colaboradores aos técnicos de
campo e um serviço de telemedicina.
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