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Ajustando-se Novela pernambucana

XADREZ POLÍTICO

Adeilson Bezerra conhece centro médico 
hospitalar da Polícia Militar de Alagoas

SAÚDE PÚBLICA

Di retor de Saúde da PMAL, Co ro nel Silvio Brito e 
Adeilson Bezerra, diretor-presidente do Ipa se  al Saúde

Felipe Carreras, deputado federal de Pernambuco 

e JHC, prefeito de Maceió

ELEIÇÕES

PSDB em Alagoas quer governador 
Eduardo Leite contra Bolsonaro e Lula

Deputado federal quer JHC na 
disputa pela presidência do Brasil
Reforma eleitoral é aprovada 
no Senado sem as coligações 
em eleição proporcional

VEJA COMO FICOU

Cesta básica digital beneficiou 
mais de 1.800 famílias em Maceió
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Mais de 1.800 famílias já fo -
ram beneficiadas com cestas básicas 
digitais, fornecidas através de uma 
parceria da Prefeitura de Maceió 
com a ONG Gerando Falcões. 
Famílias em vulnerabilidade social 
receberam tickets alimentação no 
valor de RS 300,00, garantindo uma 
melhor alimentação, nesse 
momento de pandemia em que 
muitos perderam o emprego ou tiv-
eram a fonte de renda de reduzida. 

A ação faz parte do programa 
Co rona no Paredão, Fome Não, da 
Ge rando Falcões que investiu R$ 
600 mil, contemplando famílias que 
fa zem parte do Cadastro Ðnico 
(Cad Ðnico) e que recebem renda 
de até R$ 178,00 por pessoa, que 
são assistidas nos 16 Centros de Re -
fe rência de Assistência Social (Cras) 
e Especializado de  Assistência So ci -
al (Creas), nos Conselhos Tutelares 
de Maceió, instituições socioassis -
ten ciais, como a Casa de Ranquines, 

o Instituto Amigos da Sopa e o Se -
men tes do Vale e GeAme e famílias 
da orla lagunar. 

O secretário de Assistência So -
ci al de Maceió, Carlos Jorge da Sil -
va, destacou a importância desta 
par ceria. 

„Estamos impactando vidas 
atra vés deste programa, colocando 
co mida na mesa de quem mais pre -
ci sa. Ao todo, serão beneficiadas du -
as mil famílias com a cesta básica di -
gital. Já fizemos a entrega de 1.833 
tic kets alimentação. Essa parceria 

mos tra o sentimento de cuidado 
com as pessoas em situação de vul -
ne rabilidade social e que foram afe-
tadas pela pandemia‰, disse Carlos 
Jorge. A empregada doméstica, Ka -
ri ne Farias, mora no Vale do Re gi -
nal do com o marido, quatro filhas e 

du as netas e é uma das beneficiárias 
que recebeu a cesta digital.  

„Está sendo uma ajuda muito 
gran de para minha casa e para mi -
nha família. Só quem está traba -
lhan do é o meu marido e não é tra -
ba lho fichado. É bico mesmo‰, con-
tou Karine. 

Outra beneficiada foi Lu ci clei -
de Bezerra da Silva. „Estou desem -
pre gada. O cartão chegou em boa 
hora. Já comprei lanches para os me -
us filhos levarem para a escola e ou -
tros alimentos que nossa família es -
tava precisando‰, revelou Lu ci clei de.  

Após a validação do ticket, as 
fa mílias podem efetuar compras de 
pro dutos alimentícios e de higiene 
pes soal nas redes de supermercado 
Bom Preço, G Barbosa, Unicompra 
e Extra. Em caso de compras em su -
per mercados de bairros, é necessário 
que o usuário verifique se o 
estabeleci mento aceita o pagamento 
com o ticket.

Cesta básica digital beneficiou 
mais de 1.800 famílias em Maceió
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ELEIÇÕES

PSDB em Alagoas quer governador 
Eduardo Leite contra Bolsonaro e Lula

A proposta de reforma eleitoral (PEC 125/11) 
aprovada pela Câmara dos Deputados em 17 de 
agosto foi parcialmente aprovada pelo Senado nesta 

quarta-feira (22) e será promulgada nos próximos dias 
pelo Congresso Nacional. Veja as alterações aprova-
das, que deverão vigorar nas eleições do ano que vem.

Votos dados a mulheres e pessoas negras, para 
a Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022 a 
2030, serão contados em dobro para fins de distrib-
uição, entre os partidos políticos, dos recursos do 
Fundo Partidário e do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanhas (Fundo Eleitoral). 

Essa contagem em dobro será aplicada apenas 

uma vez, ou seja, os votos para uma candidata negra, 
por exemplo, não poderão ser contados em dobro 
duas vezes (por ser mulher e por ser negra). 

Um dos critérios para a distribuição dos recur-
sos desses fundos é exatamente o número de votos 
obtidos, assim a ideia é estimular candidaturas desses 
grupos. 

Mulheres e negros 

1) volta das coligações par-
tidárias nas eleições proporcion-
ais (deputados federais, esta-
duais e distritais e vereadores). 
Segundo a relatora, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), as 
coligações distorcem a vontade 
do eleitor, ao eleger candidatos 
com orientações políticas difer-
entes daqueles escolhidos, além 
de aumentar a fragmentação 
partidária e dificultar a govern-
abilidade. As coligações em elei-
ções proporcionais estão proibi-
das desde a promulgação da 
Emenda Constitucional 97, de 
2017, e já não valeram nas elei-
ções municipais de 2020. 

 
 
2) fundações partidárias: o 

Senado rejeitou dispositivo que 
permitia às fundações partidárias 
de estudo e pesquisa e educação 
política desenvolverem ativi-
dades amplas de ensino e form-
ação. Segundo a relatora, a 
ampliação do escopo de ativi-
dades das fundações partidárias 
é matéria a ser regulada em lei e 
não deve, portanto, ser incluída 
na Constituição. 

 
 
3) Iniciativa popular: o 

Senado rejeitou alterações nas 
regras de apresentação de proje-
tos de lei por cidadãos. Para a 
relatora, a questão precisa ser 

debatida com mais profundi-
dade. O texto aprovado na 
Câmara estabelecia que 100 mil 
eleitores poderiam apresentar 
um projeto de lei à Câmara dos 
Deputados com assinatura ele-
trônica. Pelas regras atuais, um 
projeto de lei de iniciativa pop-
ular deve ter a assinatura em 
papel de no mínimo 1% do elei-
torado nacional, distribuído em 
pelo menos cinco estados, com 
não menos de 0,3% dos eleitores 
de cada um deles. 

O texto também definia 
que os projetos de lei de inicia-
tiva popular tramitariam em 
regime de prioridade e deveriam 
ser apreciados conforme regras 
específicas a serem incluídas nos 
regimentos do Senado e da 
Câmara dos Deputados. 

 
 
4) Anterioridade: o Senado 

rejeitou a exigência de anteriori-
dade de um ano para que as 
regras eleitorais definidas pelo 
STF ou TSE fossem aplicadas. 
Para a relatora, colocar essa 
regra na Constituição poderia 
inviabilizar a interpretação e ade-
quação das normas vigentes 
pelos tribunais, já que é 
frequente que as leis eleitorais 
sejam modificadas no limite do 
prazo, o que deixaria os tribunais 
sem tempo para adequar as 
regras à nova lei.

Veja o que foi rejeitado pelo Senado

O texto aprovado mantém a regra atual, que 
prevê a perda do mandato dos deputados (federais, 
estaduais ou distritais) e vereadores que se desfili-
arem do partido pelo qual foram eleitos, mas cria 
uma exceção para a manutenção do mandato: 
quando o partido concordar com a filiação. 

Ficam mantidas as hipóteses de desfiliação 
por justa causa já estipuladas em lei. Atualmente, a 
Lei 9.096/95 considera como justa causa o desliga-
mento feito por mudança substancial ou desvio 

reiterado do programa partidário; grave discrim-
inação política pessoal; e durante o período de 30 
dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei 
para concorrer à eleição (seis meses antes do 
pleito). 

Em nenhum dos casos a mudança de partido 
será contada para fins de distribuição de recursos 
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha e de acesso gratuito 
ao rádio e à televisão. 

Fidelidade partidária

A partir das eleições de 2026, a posse do pres-
idente da República será em 5 de janeiro, e a posse 

dos governadores será no dia 6. Atualmente, ambas 
são no dia 1À de janeiro. 

Posses do presidente e governadores

Reforma eleitoral é aprovada 
no Senado sem as coligações 
em eleição proporcional

João Doria, governador de 
São Paulo, ou Eduardo Leite, 
governador do Rio Grande do 
Sul? Quem deverá ser o candi-
dato ao PSDB à Presidência nas 
eleições de 2022. A escolha do 
nome acontecerá nas prévias, 
essas marcadas para o dia 22 de 
novembro. Doria tem como 
trunfo sua iniciativa frente à vaci-
nação contra covid. Já Leite tem a 
premissa de ser um jovem político 
com uma visão mais moderna.  

O diretório estadual de 
Alagoas já teria sua opinião. 
Segundo o jornalista Lauro 
Jardim,  o diretório do partido vai 
votar em Eduardo Leite. „O dire-
tório estadual de Alagoas anuncia 
nos próximos dias o apoio a 
Eduardo Leite nas prévias que 

escolherão o candidato do PSDB 
à Presidência da República, mar-
cadas para 22 de novembro‰, 
destacou o jornalista do O Globo. 

Em julho, Eduardo Leite fez 
uma visita a Maceió. O senador e 
presidente do PSDB-AL Rodrigo 
Cunha recebeu o governador do 
Rio Grande do Sul Eduardo Leite 
em evento partidário. Na ocasião, 
com 36 anos, o governador gaú-
cho reforça que faz parte da gera-
ção millennials, a primeira que 
cresceu com as facilidades da 
internet e da tecnologia 
digital.Isso, conforme Leite, faz 
dele alguém com uma nova visão 
da política e da sociedade.  

„Posso cometer novos erros, 
mas não os mesmos da velha pol-
ítica‰, disse à imprensa alagoana. 

Eduardo Leite ainda não poupou 
críticas a Jair Bolsonaro.Disse 
considerar o governo bolsonarista 
uma catástrofe e, que em meio à 
pandemia, revelou sua verdadeira 
face, uma administração sem 
empatia com a população.  

Quanto a Lula, o govern-
ador salientou que a população 
tem que pensar em novas alterna-
tivas e não em eleger de volta o 
líder de um governo marcado 
pela corrupção. Eduardo Leite 
assumiu publicamente sua 
homossexualidade, mesmo 
fazendo parte de um partido con-
siderado conservador. No 
entanto, Leite defendeu a sigla 
chamando-a de respeitosa e que 
sempre está ligada na política 
voltada à diversidade.

VEJA COMO FICOU
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XADREZ POLÍTICO

Deputado federal quer JHC na 
disputa pela presidência do Brasil

„Vou trabalhar dentro do 
PSB para que tenhamos candida-
tura própria para presidente do 
Brasil. Temos quadros como o 
Gov Paulo, Flávio Dino, Renato 
C Grande e o Prefeito de Maceió 
JHC, que está entre os prefeitos 
mais bem avaliados do Brasil. Ele 
fará 35 anos e poderá concorrer‰. 

Essa foi a postagem no Twitter, 
nesta semana, de Felipe Carreras, 
deputado federal de Pernambuco.  

Seria JHC a terceira via que 
o Brasil está procurando? 
Enquanto isso, o prefeito de 
Maceió continua trabalhando em 
silêncio.  Nesta semana, ele zerou 
a alíquota do ISS (Imposto Sobre 

Serviços) do transporte público, o 
que garante a redução da passa-
gem de ônibus, impactando no 
bolso do maceioense, sobretudo o 
que mais necessita. 

„Isso significa evitar o 
aumento da passagem, mesmo 
com a alta nos combustíveis. Se os 
que só falam fizessem sua parte, a 

vida do povo seria menos sofrida e 
a passagem do ônibus seria ainda 
mais barata. Vamos manter uma 
tarifa justa para a população. 
Fazer mais com menos nos permi-
tiu um espaço. Abrir mão do 
imposto sem desequilíbrio‰, 
garante JHC.. 

Uma ótima iniciativa e cam-

panha. Mas JHC teria chance de 
se eleger? Poucas, pouquíssimas. 
Mas lançaria seu nome para con-
hecimento de toda população bra-
sileira. O jovem político poderia 
colher frutos mais adiante caso se 
aventurasse. Mas parece que ele 
prefere saltos menores, como o 
governo do estado. O tempo dirá!

Felipe Carreras, deputado federal de Pernambuco 

e JHC, prefeito de Maceió
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de Olavo 
Ca lheiros Filho iniciou-se em 1990, 
quan do foi eleito pelo PRN deputa -
do federal com 29.802 votos, fi can -
do em 7° lugar dentre as nove vagas 
em disputa. Nessa legislatura votou 
a favor do impeachment do presi -
den te Fernando Collor. 

Olavo Calheiros, foi secretário 
de Administração do município de 
Mu rici em 1983, foi secretário de 
Vi a ção e Obras Públicas nos Go ver -
nos de Divaldo Suruagy (1983 -
/1986) e José Tavares(1986/1987). 
No Governo de Fernando Collor, 
foi secretário de Agricultura.  

Nas eleições de 1994, Olavo 
Calheiros foi candidato a reeleição 
pelo PMDB para deputado federal, 
obtendo 20.851 votos, porém, não 
obteve êxito naquele pleito, ficando 
como primeiro suplente da sua coli-
gação. Com a licença do deputado 
federal Luiz Dantas, que se afastou 
para ocupar o cargo de secretário de 
Estado em Alagoas, assumiu o man-
dato em 3 de fevereiro de 1995, per-

manecendo na Câmara Federal até 
24 de julho de 1997, quando o 
deputado Luiz Dantas retornou às 
atividades parlamentares. 

Olavo Calheiros, nas eleições 
de 1998 foi eleito o deputado federal 
ma is votado naquele pleito. Obteve 
82.772 votos. Naquela legislatura 
po sicionou-se a favor da Lei de Res -
pon sabilidade Fiscal (LRF) e da 
pror rogação da Contribuição Pro vi -
só ria sobre Movimentação Finan -
cei ra (CPMF). 

Nas eleições de 2002, Olavo 
Ca lheiros foi reeleito deputado fede -
ral com 80.405 votos, ficando em 2° 
lu gar dentre as nove vagas em dispu -
ta. Nessa legislatura votou a favor da 
Re forma da Previdência e ausentou-
se na sessão que aprovou a Reforma 
Tri butária. 

Olavo Calheiros, nas eleições 
de 2006 foi eleito pela quarta vez pe -
lo PMDB para deputado federal 
com 91.771 votos, ficando em 2° lu -
gar dentre as nove vagas em disputa. 
Em 2007, respondeu à processo no 

Conselho de Ética da Câmara, em 
função de supostos contratos fraud-
ulentos com construtoras, conforme 
investigação realizada para a opera-
ção Navalha, da Polícia Federal em 
maio daquele ano. O processo, 
porém, acabou sendo arquivado por 
falta de provas, em novembro. 

Após as eleições de 2006, 
Olavo Calheiros não disputou mais 
ao cargo de deputado federal, foi 
eleito por três eleições consecutivas 
pelo PMDB ao cargo de deputado 
estadual. Na eleição de 2010 com 
29.363 votos, ficando em 13° lugar. 
Na eleição de 2014 com 38.288 
votos, ficando em 10° lugar. Na elei-
ção de 2018 com 40.466 votos, 
ficando em 3° lugar.  

 Olavo Calheiros, apesar de ter 
conquistado quatro mandatos de 
deputado federal e três de deputado 
estadual, nunca foi um parlamentar 
de destaque. Sua longa trajetória 
política deve-se principalmente à 
força política e à estrutura de poder 
de sua família.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

PRAZO PARA CORTE
Em reunião realizada na sede da Aneel (Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica) em Brasília, o senador Rodrigo Cunha (PSDB) reforçou 
pessoalmente ao diretor-geral da Agência, André Pepitone da Nóbrega, 
o pedido por prorrogação por mais 6 meses da suspensão de corte do 
fornecimento de energia elétrica para famílias de baixa renda. O corte 
estava suspenso para a população carente em todo o Brasil desde março 
de 2021, como uma forma de combater os efeitos da pandemia da 
Covid-19 sobre a população mais carente e estará em vigor somente até 
o próximo dia 30 de setembro.

NA LUTA PELA EDUCAÇÃO
Se engana quem pensa no 

município de Satuba que o 
vereador Bello (PSD) desistiu de 
continuar sua luta pela classe 
trabalhadora da educação da 
rede municipal de ensino. Bello 
que já defendeu por várias vezes 
o pagamento dos precatórios do 
FUNDEB não vai deixar de se 
movimentar para garantir esse 
direito aos professores e funcion-
ários da educação satubense.

LIMITE DE PIX
O Banco Central informou, 

que o limite de R$ 1 mil para 
ope ra ções em canais digitais com 
PIX en tre pessoas físicas começa 
a valer em 4 de outubro. De 
acordo com o Banco Central, o 

objetivo da mu dança é aumentar 
a segurança e reduzir a vulnera-
bilidade dos sis te mas contra 
ações de criminosos. As medidas 
foram anunciadas no mês pas-
sado.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES A R T I G O

Costuma haver o entendi-
mento de que negócios não têm 
relação com emoções. Contudo, 
negócios não são „apenas‰ negó-
cios, pois envolvem pessoas com 
sentimentos e emoções. A estraté-
gia, então, é saber administrar as 
emoções gerenciando pessoas e sit-
uações, com o objetivo de atingir o 
sucesso. É aqui que entra a inteli-
gência emocional. 

A inteligência emocional é a 
capacidade de um indivíduo de 
reconhecer, compreender e geren-
ciar seus sentimentos e emoções, 
bem como as dos outros. O termo 
inteligência emocional tornou-se 
mais conhecido por meio do livro 
com o mesmo nome, de autoria do 
psicólogo Daniel Goleman. O autor 
relata em sua obra que a inteligên-
cia emocional é duas vezes mais 
importante do que o conhecimento 

técnico de alguém para um desem-
penho excelente em trabalhos em 
todos os níveis. Ainda de acordo 
com Goleman, a inteligência emo-
cional tem cinco componentes: 
autoconsciência, autorregulação, 
automotivação, empatia e habili-
dades pessoais. 

A ideia da inteligência emo-
cional aplicada no universo corpo-
rativo não é defender a emoção 
como inimiga do comportamento 
empresarial bem-sucedido, mas 
promover a avaliação do quão rel-
evante uma emoção é para uma 
decisão específica, a fim de agir de 
maneira adequada. O quociente de 
inteligência emocional, ou QE, 
unidade de medida desse tipo de 
inteligência, é reconhecido por sua 
conexão com o êxito no trabalho e 
na vida pessoal, motivação e com o 
bem-estar geral. 

A inteligência emocional não 
é importante apenas para 
empreendedores, líderes e donos de 
grandes empresas. Ela é um atrib-
uto importante em todos os níveis 
hierárquicos. Para aqueles que 
desejam crescer em suas carreiras, a 
inteligência emocional é fator deter-
minante para alcançar o desenvolvi-
mento profissional constante. 
Gerenciar emoções está na raiz da 
capacidade das pessoas ágeis, aber-
tas a mudanças, colaborativas e 
com ousadia positiva, e esse tipo de 
temperamento tem a predileção dos 
entrevistadores em processos seleti-
vos. 

A dica desta semana é trabal-
har a sua Inteligência Emocional, 
desenvolvendo sua autoconsciên-
cia, autorregulação, automotivação, 
empatia e principalmente habili-
dades pessoais. Łtima semana! 

POSSÍVEL 14° SALÁRIO
O projeto de lei que prevê o pagamento em caráter excepcional 

do 14À salário para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília da Câmara dos Deputados.A proposta agora será examinada 
pela Comissão de Finanças e Tributação, onde ainda aguarda defin-
ição de um relator. Em seguida, o texto passará pela CCJC (Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania). Se aprovada nesses 
dois grupos, seguirá para análise no Senado. Ao fim de toda essa tra-
mitação, ainda terá de passar por sanção presidencial.

TRANSPORTE NOVO
O Governo de Alagoas anunciou que mais de 75 mil jovens serão 

beneficiados pelo programa Meu Transporte Novo. Até 200 transportes 
escolares serão entregues até o final do programa.O projeto foi criado 
pela Secretaria da Educação (Seduc). Os veículos vão reforçar a frota 
municipal e estadual e pretende a redução da evasão escolar em Alagoas 
e auxiliar os estudantes que dependem do ônibus escolar.

Olavo Calheiros, um político 
que nunca entrou em cena

“A importância da inteligência 
emocional no ambiente corporativo” 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Ajustando-se

Cuca é o treinador da maior sequência invicta do Atlético-MG em 
uma edição da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E ele 
pode repetir a façanha. O feito de 2012, quando o clube foi vice-campeão, 
está a um jogo de ser igualado na competição de 2021, na qual o Galo 
briga forte pelo título. Neste sábado o duelo será contra o São Paulo- 
Neste sábado no Morumbi, às 21h, pela 22… rodada. Tem a chance de 
repetir a sequência de 2012, mas com aproveitamento superior.

Galo das Alterosas

O zagueiro Vinicius Cruz, ex-Coruripe-AL, projeta temporada pelo 
novo clube após trocar futebol polonês por Portugal. Além do Coruripe, o 
defensor de 29 anos também já atuou pelo Miguelense em Alagoas. O cara 
deixou o Olimpia Lewin Brzeski, da Polônia, para agora defender o Moura 
AC, time português da região de Beja. Sua missão agora e se empenhar 
para garantir o acesso de seu novo clube para a Divisão de Elite portuguesa.

Na terra portuguesa

Mozart deu adeus à Toca da Raposa no fim de julho deste ano após 
novo jogos sem vencer. A passagem do técnico por BH teve apenas duas 
vitórias (Ponte e Vasco), sete empates (Brasil-RS, Guarani, Botafogo, 
Goiás, Coritiba, Vila Nova e Londrina) e quatro derrotas (Avaí, Remo, 
CSA e Operário). O aproveitamento foi de apenas 33,3% na trajetória.

Antigo aliado II

7

Sergipanos luta!

Adversário do Galo alagoano

Neste domingo à tarde o 
Cruzeiro marca o reencontro com 
um dos personagens principais 
desta temporada celeste: o técnico 
Mozart. O ex-treinador do time 
mineiro agora comanda o CSA,  e 
que está de bola cheia depois que o 
azulão bateu bonito o Botafogo por 
2 x 0  na quinta-feira. Um mês 
depois de deixar o Cruzeiro, Mozart 
foi anunciado como técnico do CSA 
com a missão de fazer o time engre-
nar na Série B. O confronto deste 
domingo é ainda uma briga direta 
na tabela de classificação. CSA e 
Cruzeiro seguem no meio da tabela.

Antigo aliado
O Botafogo teve uma quinta-

feira atípica desde que Enderson 
Moreira chegou ao clube. 
Acostumado com boas atuações e, 
principalmente, vitórias, a torcida 
viu o time oscilar na derrota de 2 a 0 
para o CSA, fora de casa, pela 25… 
rodada da Série B. Mais do que o 
resultado, o motivo da preocupação 
foi a atuação ruim do time, sobre-
tudo no primeiro tempo. Tropeço 
que todos os envolvidos esperam 
que seja ocasional, e não a queda de 
rendimento de um time que empil-
hou vitórias nesses últimos 13 jogos, 
desde a chegada do treinador.

Lamentação

Jadson, jogador experiente e com passagens por Corinthians, 
Athletico, São Paulo e Shakhtar Donetsk, assinou na quinta-feira contrato 
até o fim da temporada e vai vestir a camisa do Avaí na Série B do 
Campeonato Brasileiro. Na apresentação oficial, o jogador destacou a 
vontade de comemorar o acesso à elite e prometeu muito esforço dentro e 
fora das quatro linhas para atingir o objetivo. O Avaí enfrenta o CRB neste 
sábado à noite no Rei Pelé. No jogo que ocorreu em Florianópolis venceu 
os alagoanos por 1 x 0.

„O Botafogo vinha de dez vitórias, um empate e uma derrota, se não 
me engano. Então, a gente sabia da dificuldade que ia ser, tem que exaltar 
o trabalho do técnico Enderson. Foi um jogo duro, muito duro, porque 
acabou neutralizando as principais conexões do nosso time, de achar as 
combinações do nosso volante com os meias, depois, dos meias com os 
pontas e com os laterais e nós não conseguimos ter a facilidade que tive-
mos no último jogo‰ técnico Mozart do CSA sobre a vitória por 2 x 0 
diante do time carioca na quinta-feira, no Rei Pelé.

Satisfação

Novela pernambucana
A cidade de Viçosa/AL pres-

tará  uma justa homenagem ao sau-
doso desportista Raimundo Soares. 
Foi presidente do Comercial, pres-
idente da Federação Alagoana de 
Futebol (FAF), vereador por 
Viçosa, entre outras funções de 
destaque em Alagoas. É que neste 
domingo, o Estádio Teotônio 
Vilela será palco de um torneio de 
futebol, reunindo 12 equipes do 
município, denominado I Torneio 
Raimundo Soares. A Prefeitura 
local e a Cooperativa Pindorama, 
assim como a FAF estão dando 
todo suporte para o sucesso do 
evento.

Homenagem

Para o confronto direto contra o Avaí 
nesta sábado, o técnico Alan Aal tem a sua 
disposição todo elenco titular. Após cum-
prir suspensão, o lateral-esquerdo 
Guilherme Romão retorna ao time e Gum 
deu sinais positivo de sua recuperação 

após três jogos fora dos gramados. Na 
vitória diante do Brasil de Pelotas, Allan 
Aal surpreendeu ao mandar o time sem 
atacante de referência. Para esse jogo em 
casa, Nicolas Careca pode voltar à equipe, 
mas Alisson Farias está na disputa.

Deposição do CRB

O Náutico viveu uma semana 
mo vimentada, com a demissão do 
téc nico Marcelo Chamusca e o re -
tor no de Hélio dos Anjos - anuncia -
do na quinta, após um mês da saída. 
Em campo, o Alvirrubro precisa rea-
gir para ainda sonhar com o acesso- 
Hé lio dos Anjos está de volta ao 
Náu tico um mês após pedir para sair 
do clube. Sua volta, no entanto, não 
foi simples: para superar um mal-es -
tar entre a direção e o treinador, de -
vi do à forma como ele deixou o 
Tim bu, foram necessárias as partici -
pa ções de Kieza, Jean Carlos e Vi ní -
ci us e de empresários que dão su -
por te à gestão alvirrubra.

O Bahia  anunciou na tarde 
desta quinta-feira a contratação de 
mais um reforço para a temporada. 
Na véspera do encerramento de 
inscrições para reforços, o Tricolor 
fechou com o atacante Raí 
Nascimento, que tem 23 anos e 
nunca atuou profissionalmente no 
Brasil. Natural do Rio de Janeiro, 
Raí se mudou para a Espanha 
quando tinha 14 anos. Em solo 
espanhol, defendeu o Zaragoza. 
Recentemente, acertou com o 
Deportivo La Coruña, mas disputou 
apenas sete jogos pelo novo clube.

Se o Confiança vive a sua mel-
hor sequência na Série B · há três 
jogos sem perder e há dois sem sofrer 
gols · o goleiro Rafael Santos tam-
bém tem o que comemorar, já que 
vem de boas atuações e está super-
ando as críticas que recebeu durante a 
competição. 

No entanto, o jogador afirma 
que é preciso não perder o foco e apro -
veitar o bom momento para ten tar 
garantir em casa, diante do Ope rário 
neste sábado, a segunda vi tó ria conse-
cutiva. O clube precisa de um milagre 
para escapar do rebaixamento.
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Diretor do Ipaseal se reuniu com o coronel Silvio Brito

O diretor-presidente do Ipa -
se  al Saúde, Adeilson Bezerra reali-
zou uma visita técnica na manhã de 
quin  ta-feira (23) ao Centro Mé -
dico Hos pitalar da Polícia Militar 
de Ala go as (PMAL). Ele se reuniu 
com o di retor de Saúde da PMAL, 
Co ro nel Silvio Brito; o diretor do 
CASIS/DS, tenente-coronel Rocha 
Li ma e a diretora do Centro de En -
fermagem da DS/PMAL, tenente-
coronel, Joana D`Arc de Oliveira. 
Na ocasião, ele conheceu as insta-
lações onde são oferecidos os servi-
ços de saúde aos policiais militares. 

De acordo com Adeilson Be -
zer ra, em um segundo momento 
se rá discutida a criação de um con-
vênio junto a Secretaria de 
Segurança Pú blica e o Comando 
da PMAL pa ra estudar a viabili-
dade técnica da cons trução de um 
hospital próprio com um modelo 
de gestão moderna e humanizada.

„O objetivo do convênio é 
mos trar que a parceria tornará o 
Ipa se al Saúde rentável e superavi-
tário pa ra os próximos anos, bene-
ficiando to dos os servidores públi-
cos com pre ços mais acessíveis e de 
melhor qua lidade‰, explica. 

„Gostaria de agradecer a vi -
sit a do diretor-presidente do Ipa se -
al e tam bém parceiro, Adeilson Be -
zer ra. Nos sa meta será fazer um 
tra balho vol tado para o Estado 
com a missão de acolher melhor 
nos sos policiais mi litares e os servi -
do res públicos de for ma geral, por 
me io de um convênio entre as insti -

tu i ções‰, ressalta o di retor de Saú -
de da PMAL, Coronel Silvio Brito. 

„Hoje foi um dia ímpar. Com 
cer teza, essa parceria ofertará um 
tra tamento mais qualificado para 
os mi litares e todos os demais 
servido res públicos do Estado de 
Alagoas. Essa é a nossa intenção‰, 
afirma o tenente-coronel Rocha 
Lima. 

A reunião contou ainda com a 
presença da assessora executiva de 
Gestão Interna do Ipaseal Saúde, 
Karine Xavier e do pesquisador em 
Governança e Compliance do 
Ipaseal, David Almeida.

Adeilson Bezerra conhece centro médico 
hospitalar da Polícia Militar de Alagoas

SAÚDE PÚBLICA

As melhores dicas de como 
fazer fotos e vídeos criativos, e 
com uma ÂpegadaÊ profissional 
para emplacar nas redes sociais, 
foi o tema da superlive ÂComo 
Tirar Fotos e Produzir Vídeos 
Para as Redes SociaisÊ. A trans-
missão foi ao ar durante as noites 
de terça (21) e quarta-feira (22) 
com as orientações de Rapha 
Dorvillé, especialista em market-
ing de conteúdo (branded 
content), da fotógrafa Isadora 
Castro e dos videomakers Huebert 
Missano e Thays Gabrielle. Para 
quem perdeu as duas noites da 
Live, a transmissão agora está dis-
ponível no canal do Sebrae 
Alagoas no YouTube, no 
endereço youtube.com/sebraeala-
goasoficial. 

Rapha Dorvillé abordou 
prin ci palmente o conceito de linha 
edito ri al para as redes sociais de 
qualquer ne gócio, sendo de 
extrema impor tân cia para que o 
empreendedor pos sa identificar 
com clareza e precisão o público 
para o qual ele quer ven der seu 
produto ou passar sua mensagem. 

„A linha editorial também nos 
aju da a não perder tanto tempo 
pen san do no que publicar naquele 
dia nas redes sociais, já que manter 
o per fil atualizado e atraente 
demanda dis posição e criatividade‰, 
destaca. „En tre as vantagens de ter 
uma linha edi torial de conteúdo 
estão a agilidade e resultado, posi-
cionamento e re comendação, e o 
aumento de perce p ção de valor da 
marca‰, comple ta. 

Para definir a linha editorial, 
ela explica que o usuário precisa pri -
mei ro identificar para qual tipo de 
pú blico ele quer se comunicar para 
ven der o produto do seu negócio. 
„Se é uma loja de roupas do tipo 

plus si ze para pessoas com idade 
entre 30 e 40 anos, por exemplo, o 
em pre en de dor precisa fazer as suas 
publicações com foco nesse púb-
lico‰, ex pli ca. 

Dorvillé lembra que o con-
ceito de linha editorial já existe em 
outras fren tes de comunicação, 
como no Jor nalismo, ajudando a 
segmentar o pú blico alvo, e que hoje 
está bem ma is fácil e barato delinear 
essa es tra té gia de transmitir a 
informação. 

„Até há pouco tempo as em -
pre sas precisavam gastar muito di -
nhei ro com pesquisa de mercado, 
com a contratação de uma agência 
es pecializada para aplicar 

questioná ri os entre o público. Para 
saber do que ele gosta, o que está 
disposto a com prar. Hoje não: o 
empreendedor ago ra pode fazer 
enquetes no Ins ta gram, pesquisas 
com o Google For ms, para saber os 
desejos e dificulda des dos seus 
clientes‰, revela. „Apro vei te essas 
ferramentas para listar dú vi das, 
monte um mapa com as in for ma -
ções, para converter tudo isso na 
cons trução da sua linha editorial‰, 
su gere. 

Para a produção do conteúdo, 
Ra pha Dorvillé explica que o ideal é 
se parar um dia no mês para fazer to -
das as fotos e vídeos do novo ciclo 
de conteúdo. „O segredo aqui é 

sempre o planejamento‰, diz a espe-
cialista, com a experiência de quem 
já acumula 35 mil horas em consul-
torias e produção de conteúdo de 
marcas. 

„Também é importante 
estimular o seu cliente a produzir 
conteúdo para sua rede social. É 
comum vermos pessoas que não 
gostam de gravar vídeos. Então 
peça ao seu cliente para postar na 
rede social dele algum registro do 
uso do seu produto. Outra opção é 
mostrar os bastidores da sua 
empresa. Porque quem faz a 
empresa também é conteúdo. 
Mostre a história por trás do seu 
produto‰, sugere ela.

‘Como Tirar Fotos e Produzir Vídeos Para as Redes Sociais’ foi ao ar em duas edições
Especialistas ensinam técnicas para aperfeiçoar conteúdo das redes sociais

TRABALHO

Di retor de Saúde da PMAL, Co ro nel Silvio Brito e 
Adeilson Bezerra, diretor-presidente do Ipa se  al Saúde


