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VOTO DE PESAR
Esta colunista agradece a distinção do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região – Segunda Turma de Julgamentos, 
o “Voto de Pesar” que foi enviado pelo 
falecimento do meu filho, Fernando 
Augusto Barbalho. A seguir o texto 
publicado na íntegra com assinatura 
do Desembargador Bento Herculano 
Duarte Neto, – presidente da 2ª turma de 
Julgamentos.

*** A Egrégia Segunda Turma de 
Julgamentos do TRT da 21ª Região em 
Sessão Ordinária, realizada em 24 de março 
de 2021, aprovou, à unanimidade, voto 
de pesar de falecimento do advogado, Dr. 
Fernando Augusto Barbalho.

*** A esta manifestação associaram-
se os demais Magistrados presentes à 
sessão, a Desembargadora Maria do 
Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, 
os Desembargadores Ronaldo Medeiros 
de Souza, Eduardo Serrano Rocha, 
Eridson João Fernandes Medeiros, além 
do Representante do Ministério Público 
do Trabalho, Dr. José Diniz Morais e dos 
Advogados Dr. Paulo Eduardo Pinheiro 
Teixeira e Domingos Salis de Araújo, 
devendo a esta decisão ser registrada em 
Ata e comunicada à família enlutada.

Pfizer/BioNTech
O Brasil deve receber as primeiras doses 
da vacina da Pfizer/BioNTech contra 
a Covid-19 no dia 29 deste mês. Os 
imunizantes devem sair da Bélgica em 26 
de abril e podem chegar ao aeroporto de 
Viracopos, em Campinas- SP, três dias 
depois. A primeira remessa enviada pela 
fabricante contará com 1 milhão de doses 
do imunizante. Essa quantidade faz parte 
das 2 milhões de vacinas que o governo 
federal conseguiu antecipar.

*** Além de trazer imunizantes da fábrica 
da Bélgica, que já tem o registro da Anvisa, 
a Pfizer deve dar entrada hoje com pedido 
de inclusão de local de fabricação na Anvisa 
para os imunizantes produzidos nos EUA. 
Na última quarta-feira, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afirmou que o governo 
iria antecipar o recebimento de doses da 
vacina da Pfizer contra a Covid-19 até o 
mês de junho, totalizando 15,5 milhões de 
doses do imunizante. CNN Brasil.

O GOVERNO brasileiro confirmou no 
último sábado, a comunicação feita por 
representantes do consórcio internacional de 
vacinas Covax Facility, sobre a disponibilização 
de 4 milhões de doses ao país em maio.

O médico Luiz Roberto Fonseca e o executivo Dante 
Iacovane, ambos diretores do Hospital Rio Grande

Os parabéns da coluna para a talentosa cabeleireira 
Vanuzia Melo, que amanhece celebrando aniversário

Diretor regional da Moura Dubeux, Fernando Amorim, 
com os jornalistas Fernanda Souza e Flávio Marinho

Kit intubação
Mais de 2,3 milhões de medicamentos do 
kit intubação estão sendo distribuídos pelo 
Ministério da Saúde. Os insumos foram 
adquiridos na China e doados ao governo 
federal por empresas como a Petrobras, Vale, 
Engie, Itaú Unibanco, Klabin e Raízen. Os 
hospitais do SUS são os primeiros da lista 
a receber os kits. São eles que definem o 
consumo médio mensal e os seus estoques aos 
estados, informações essenciais para orientar, 
na ponta, os critérios de divisão dos lotes de 
medicamentos entre os entes federativos. 

TIE-DYE
Como usar jeans tie-dye? Muito 
mais do que uma tendência, uma 
constância nesta primavera, o jeans 
clássico dá lugar a uma interpretação 
otimista e colorida do básico essencial. 
O tie-dye foi resgatado pelas grifes 
neste ano em que a moda mais casual 
e confortável ganhou força, e migrou 
das passarelas para os armários 
femininos e também masculinos. Uol

Fazendo pose no Instagram, um click com todo 
charme da jornalista e fotógrafa Emanuelle Elisa
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