
A Secretaria Municipal de 
Educação finalizou a entrega 
de 300 novos computadores 
às 143 unidades escolares 
da rede municipal. A inicia-
tiva toma como base uma 
das prioridades da gestão do 
prefeito JHC ao permitir que 
os profissionais da educa-
ção tenham acesso a equipa-
mentos modernos e ágeis. Os 
computadores começaram 
a ser distribuídos em 12 de 
fevereiro, destinando, em 
média, dois computadores 
Lenovo ThinkCentre para cada 
uma das 143 escolas e Centros 

Municipais de Educação Infan-
til (Cmeis). Cada equipamento 
está completo com gabinete, 

monitor, mouse e teclado, e 
foram instalados na parte admi-
nistrativa das escolas.

Toda terça  
O DIA trará  
a coluna  
Espalha Aí

Um médico psiquiatra 
– com atuação na política 
alagoana – é quem seria a 
fonte de emissão de atesta-
dos em benefício do cabo 
PM Kleverton Pinheiro de 
Oliveira – o Kell Ferreti. 
Ele responde a dois proce-
dimentos investigativos 
na Corregedoria Geral da 
Polícia Militar mas, diante 
da apresentação dos laudos 
particulares, atestando que 

ele “sofre dos nervos”, foi 
colocado na condição de 
agregado. Isso significa que 
ele não pode trabalhar, nem ser 
investigado, nem ser punido, 
mas recebe quase R$ 5 mil 
todo mês sem dar um dia de 
serviço. A Junta Médica da PM 
não tem um médico psiquia-
tra para contestar o laudo de 
Kell Ferreti, mas o Corpo de 
Bombeiros tem e pode empres-
tar. É só pedir.
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3VACINAÇÃO EM MACEIÓ: CAPITAL ATINGE MAIS DE 610 MIL DOSES DE VACINA APLICADAS CONTRA A COVID-19

Leonardo André

Computadores adquiridos para as escolas municipais são modernos e compactos

CABO PM ESTÁ NA CONDIÇÃO DE AGREGADO, ATRAVÉS DE LAUDOS PSIQUIÁTRICOS QUE ATESTAM QUE ELE NÃO PODE TRABALHAR

ESTADO PAGA R$ 5 MIL A  
KELL FERRETI TODO MÊS

4 Em mais uma de suas exibições nas redes sociais, Kell Ferreti, posa na frente de carrão no Condomínio Ômega
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MAIS UM CASO FATAL

Embriagado, secretário de Saúde de 
Santana do Ipanema atropela servidora

4

DIA DOS PAIS

OPINIÃO

Procon faz 
orientação a 
consumidor 
para compras

Militares não 
abrem mão 
de cargos 
no governo
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ESTREIA TECNOLOGIA

Semed conclui entrega 
de 300 computadores
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Nunca na história deste 
país temos tantos militares 
ocupando cargos civis como 
no governo do ex-capitão Jair 
Bolsonaro. Pelas contas, são 
mais de seis mil nos mais diver-
sos postos de comando do 
Brasil. Eles já estão em cargos-
-chave nas estatais, órgãos da 
administração direta e indireta. 
Onde tiver oportunidade de 
nomeação, Bolsonaro dá um 
jeito de encaixar um militar. 
Lembrando que Bolsonaro foi 
reformado (espécie de aposen-
tadoria) à força pelo Exército, 
por insubordinação.

Os militares das Forças 
Armadas são o grupo com 
maior presença na esplanada 
ministerial do governo Bolso-
naro: até o final de 2020 esse 
segmento ocupou 10 ministé-
rios. Isso sem falar nos parentes 
deste militares e dos milhares 
de outros policiais aposentados 
e da ativa que ocupam cargos 
nos Estados.

Militares estão também 
em postos de direção ou em 
conselhos de administração de 
algumas das maiores empresas 
estatais do país, como Petro-
bras, Eletrobras, Itaipu Bina-
cional, Telebras, Correios e 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares.

Claro que todo esse ‘poder’ 
tem sua contraindicação. Cada 
vez que um contrato é assinado, 
deixa um rastro que pode ser 
investigado. Com isso, uma das 

maiores fake news da história 
do Brasil de que militar não se 
envolve em corrupção cai por 
terra.

O Tribunal de Contas da 
União tem 278 investigações em 
contratos assinados por milita-
res de alta patente. As suspeitas 
investigadas vão desde desvios 
de alimentos, passando por 
fraudes em obras e até gran-
des desvios de combustíveis. 
Pelas contas, são mais de R$ 200 
milhões suspeitos de irregulari-
dades.

Ao todo, a Corte tem 2.743 
processos do tipo abertos, o 
que faz com que as apurações 
contra os militares represen-
tem nada menos do 10% das 
ações.

No Exército, três coman-
dos estão na mira do tribunal: 
Comando de Operações Terres-
tres do Exército Brasileiro, 

Comando da 11ª Região Mili-
tar e Comando da 11ª Brigada 
de Infantaria Leve. Na Aero-
náutica o órgão investigado 
é o Grupamento de Apoio de 
Barbacena.

HUMILHAÇÃO PÚBLICA
Bolsonaro, apesar de ter 

forte apoio dos militares, fora e 
dentro do governo, já coleciona 
uma série de desafetos de farda 
e de pijama. Recentemente, o 
presidente resolveu desmorali-
zar publicamente o vice, gene-
ral Hamilton Mourão, a quem 
comparou com um cunhado, 
‘que não pode demitir e tem 
que aturar’.

“O Mourão faz o teu traba-
lho. Ele tem um independência 
muito grande, por vezes atra-
palha um pouco a gente, mas o 
vice é igual cunhado: você casa 
e tem que aturar o cunhado 

do teu lado. Você não pode 
mandar o cunhado ir embora”.

As rusgas de Bolsonaro com 
seu vice ficaram mais graves 
depois que foi divulgado pela 
imprensa que um assessor do 
vice estaria fomentando um 
plano para tirar Bolsonaro do 
poder e colocar Mourão no 
lugar. Uma conversa desse 
assessor com outro asses-
sor parlamentar veio à tona e 
culminou com o rompimento 
completo entre os dois homens 
que ocupam os cargos de presi-
dente e vice.

SUSPEITAS
Uma nota assinada pelo 

ministro da Defesa, general 
Braga Neto com ameaças vela-
das à democracia acendeu mais 
uma luz de alerta em toda a 
sociedade brasileira e também 
colocou holofotes em cima 

das ações do general. Ele foi 
responsável pela assinatura de 
um contrato de mais de R$ 40 
milhões que é investigado em 
processo administrativo que 
corre no Governo Federal. O 
acordo, firmado sem licitação 
com a empresa estadunidense 
CTU Security, foi fechado em 
2018, pelo Gabinete de Interven-
ção Federal no Rio de Janeiro, 
comandado pelo militar.

A CTU Security tem sede 
na Flórida, nos Estados Unidos. 
Em seu site oficial, aponta como 
presidente o empresário Anto-
nio Emmanuel Intriago Valera, 
conhecido como Tony Intriago. 
Desde o início da semana, ele 
é investigado na Flórida por 
participação no assassinato do 
presidente do Haiti, Jovenel 
Moise, dentro do palácio do 
governo, em 7 de julho.

VACINAS
O  g e n e r a l  E d u a r d o 

Pazuello, ex-ministro da Saúde, 
é investigado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito do 
Senado na tentativa de compra 
superfaturada de vacinas 
durante a pandemia.

O general também teria 
firmado contratos sem licita-
ção com empresas para refor-
mar prédios antigos e usou a 
pandemia como justificativa 
para considerar as obras como 
urgentes. Os indícios de frau-
des foram revelados por uma 
reportagem do Jornal Nacional.

Uma franquia pode ser um 
modelo de negócios bastante 
rentável, com uma ótima 
possibilidade de expansão e 
outras inúmeras vantagens. 
Mas que para administrar é 
preciso ter bastante paciên-
cia, organização e um bom 
entendimento do mercado 
para investir e se atentar para 
que boas oportunidades não 
sejam perdidas, e as ruins 
sejam dispensadas com sabe-
doria.

A jornada empreende-
dora no Brasil não é fácil, pois 
somos um país burocrático 
quando se trata da abertura 
de uma empresa e os impos-
tos para manter um negócio 
funcionando também são 
altos. Apesar disso, as fran-

quias conseguem manter-
-se firmes em meio a outros 
exemplos de negócios. De 
acordo com Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), 
apenas cinco entre 100 novas 
franquias abertas encerram as 
atividades até o segundo ano 
de operação.

Para que uma franquia 
fique dentro do grupo das 
outras 95 que permanecem 
abertas, aconselho seguir 
alguns passos fundamentais 
para a estabilidade e progresso 
da empresa. Um dos prin-
cipais é não ter medo de se 
arriscar. Entendo que correr 
riscos acarreta em uma série 
de receios e não é um movi-
mento fácil de se fazer, entre-
tanto o setor de franquias está 

em constante inovação, novos 
negócios estão sendo criados 
todos os dias e quem não se 
arriscar pode ficar ultrapas-
sado.

Investir em ideias diferen-
tes também é um bom cami-
nho. Ainda segundo a ABF, os 
maiores setores de franquias 
no Brasil são os de idiomas, 
casa e construção, saúde, 
beleza e bem estar, serviços 
gerais e alimentação. Olhando 
essa lista há duas opções a 
serem escolhidas: investir 
em um modelo consolidado 
ou tomar o caminho contrá-
rio e observar quais tipos de 
negócios franqueados estão 
em falta no mercado para 
criar uma nova franquia com 
um segmento mais ousado e 

inovador.
Escolher a dedo seus 

parceiros, funcionários e 
fornecedores também é de 
extrema importância, pois é 
preciso ter ao seu lado pessoas 
de confiança e comprometidas 
com seu negócio. O mesmo 
funciona para os franquea-
dos. É necessário ter cuidado 
ao selecionar as pessoas que 
vão representar o nome da sua 
franquia para outros públicos. 
Sempre invista em bons trei-
namentos para manter todos 
os franqueados inteirados 
sobre a empresa e os negócios 
atuais.

Por último, mas não menos 
importante, fique constante-
mente atualizado sobre todo o 
setor de franquias, não apenas 

sobre assuntos que corres-
pondem a sua área. Acompa-
nhe feiras de franquias, leia 
pesquisas e notícias sobre o 
setor e saiba conversar sobre a 
área que você atua.

Todos os passos corre-
tos para ter uma franquia de 
sucesso na verdade são uma 
incógnita, pois sabemos que 
o caminho do empreendedo-
rismo pode conter espinhos e 
pedras. Os conselhos que listei 
acima são alguns preceitos 
que podem ajudar a começar 
no rumo certo, mas o verda-
deiro sucesso é uma trilha 
cheia de curvas, e você pode 
errar bastante até chegar lá. Só 
não desista de tentar até alcan-
çar o que você almeja para sua 
vida.

Militares engolem sapo de Bolsonaro 
em troca de cargos e contratos

Quais são os passos para uma franquia de sucesso?
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Ma c e i ó 
segue em 
des taque 

entre as capitais que mais 
vacinam. As doses aplicadas 
de vacina contra a Covid-19 
já ultrapassaram a casa das 
610 mil pessoas imunizadas.  
São 161.071 com o ciclo de 
imunização concluído, após 
receber a segunda dose, e 
447.606 com a primeira dose. 

Com o balanço do último 
final de semana, Maceió tota-
lizou 610.399 pessoas com 
pelo menos uma dose rece-
bida. Em razão disso, a capi-
tal mantém alto índice de 
cobertura, pontuando entre 
as capitais com maior efici-
ência na relação entre doses 

recebidas e aplicadas.
A Prefeitura de Maceió 

segue aplicando a segunda 
dose, com antecipação das 
doses da AstraZeneca progra-
madas no cartão de vacinação 
para até o dia 31 de julho. Até 
chegarem as novas doses, 
a Prefeitura disponibiliza a 
primeira dose apenas para 
grávidas e puérperas com até 
45 dias depois do parto.

Pessoas  em s i tuação 
de rua lideram o percen-
tual de imunização, com o 
surpreendente resultado de 
313,13% ou 1.550 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose da vacina, muito acima 
da expectativa inicial de 495 
pessoas.

Maceió aplica 610 mil vacinas
CIDADE é destaque entre as capitais que mais vacinam;  são 610.399 pessoas vacinadas com pelo menos a 1a dose

Maceió mantém alto índice de cobertura e eficiência na relação entre doses recebidas e aplicadas no período de vacinação

Secom Maceió

Até que o estoque de doses 
do imunizante acabe, Maceió 
segue com a vacinação contra a 
Influenza. Mas a partir de hoje 
(27), a aplicação dessas doses 
estará disponível para a popu-
lação em geral, a partir dos seis 
meses de idade, apenas nas 53 
unidades de saúde do municí-
pio definidas para a campanha.

A Secretaria de Saúde de 
Maceió colocou em prática 
duas medidas estratégicas para 
aumentar a cobertura: intensi-

ficou a aplicação de doses da 
vacina com a realização do “Dia 
D”, em 9 de julho; e ampliou a 
imunização para toda a popu-
lação. Com um total de 171.806 
doses aplicadas até o último 
sábado (24), Maceió alcançou 
o percentual de 78,45% da 
população do grupo prioritário 
estabelecido pelo Ministério da 
Saúde para cobertura vacinal 
na campanha de imunização 
contra a Influenza, que é de 
219.010 pessoas.

Dados do 1º Levantamento 
de Índice Rápido de Aedes 
aegypti (LIRAa), feito pela 
Coordenação do Programa 
de Controle do Aedes aegypti 
e divulgado pela  Secretaria 
Municipal de Saúde, indicam 
que Maceió tem 64% dos seus 
50 bairros com situação satis-
fatória em relação ao risco de 
ocorrência de epidemia de 
arboviroses que têm, entre as 
mais comuns, as transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti, 
como a dengue. 

Levando em considera-
ção ao cenário até a primeira 
semana de julho, houve 6,6% 
de crescimento de casos de 
dengue em relação ao mesmo 

período de 2020. Já com rela-
ção aos casos de chikungunya 
e zika, nos períodos citados, 
houve redução de 24,56% e 
36%, respectivamente.

O resultado é fruto do 
trabalho de inspeção feito 
em 16.537 imóveis da capital 
e tem a finalidade de forne-
cer informações qualifica-
das para direcionar as ações 
de prevenção e controle do 
mosquito no município, que 
já vêm sendo intensificadas 
pelas equipes de agentes de 
endemias, principalmente 
nos bairros que apresentaram 
altos índices de infestação.

Paralelamente, as equipes 
de agentes de endemias já 

estão intensificando as ações 
de campo e nas visitas domi-
ciliares seguem inspecionando 
as residências, orientando os 
moradores, coletando as larvas 
encontradas e realizando o 
tratamento focal nos locais de 
infestação.

Com o registro de casos até 
a primeira quinzena de julho, 
Maceió registrou um aumento 
de 6,11% em relação ao número 
de casos notificados no mesmo 
período de 2020. Já com relação 
à chikungunya e zika, nos perí-
odos citados, houve redução 
de 24,56% e 36%, respectiva-
mente, em relação ao número 
de casos notificados no ano 
passado.

PARA TODA A POPULAÇÃO

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

SMS segue calendário de 
vacina contra a Influenza

Dados indicam que 64% 
dos bairros são segurosAs escolas da rede muni-

cipal de ensino passam a 
contar com novos compu-
tadores  para  as  a t iv i -
dades  pedagógicas .  A 
Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) destinou 
300 novos computadores às 
143 unidades escolares. A 
ação atende a uma determi-
nação do prefeito JHC e visa 
a modernização das escolas 
da capital.

Os computadores come-
çaram a ser distribuídos em 
12 de fevereiro e cada equi-
pamento está completo com 
gabinete, monitor, mouse e 
teclado, e foram instalados 
na parte administrativa das 
escolas.

Como esclarece o secretá-
rio municipal de Educação, 

Elder Maia, as máquinas 
são essenciais na organiza-
ção das unidades da rede, 
otimizando os seus proces-
sos administrativos e faci-
litando as atividades dos 
servidores. “Temos o mais 
absoluto senso de urgên-
cia que a educação exige, 
por isso, realizamos com 
agilidade a entrega desses 
equipamentos compactos e 
modernos”, afirma.

Danilo do Santos Neto, 
diretor da Escola Gastone 
Lúcia de Carvalho Beltrão, 
reconhece que os computa-
dores vão possibilitar um 
aprimoramento na logística 
interna. “A nossa unidade 
terá um avanço na parte 
tecnológica e vai facilitar e 
muito nosso trabalho”.

SEMED

Escolas recebem
300 computadores

Leonardo André

Divulgação

Novos computadores adquiridos para as escolas são modernos e compactos

Vacinação segue até durar o estoque



4 O DIA DIGITAL  l  27 de julho  I  2021

ALAGOAS redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Deraldo Francisco
Repórter

Um problema 
e s t r u t u r a l 
n a  P o l í -

cia Militar mantém o cabo 
PM Kleverton Pinheiro de 
Oliveira, o Kell Ferreti,  na 
corporação. Atualmente, ele 
se encontra numa condição 
bastante confortável: agre-
gado. O que isso significa? 
Ele não pode trabalhar, não 
pode ser investigado, não 
pode ser punido, mas recebe 
salário como policial militar. 
Sobra tempo para as exibi-
ções dele na internet, ostenta-
ções e provocações ao poder 
público. Como ele é da turma 
incorporada em 2006, o salá-
rio bruto dele é R$ 5.062,67 e 
líquido, R$ 4.233,05. Isso sem 
dar uma hora de serviço.

E qual é esse problema 
estrutural na PM? O Quadro 
de Oficiais de Saúde (QOS) 
não tem um psiquiatra 
sequer.  Trata-se  de um 
profissional indispensável à 
Junta Médica para avaliação 
de atestados médicos, cujos 
laudos particulares atestam 
problemas psiquiátricos dos 
policiais militares. Mas, no 
QOS do Corpo de Bombeiros 

há psiquiatras.
A PM já recorreu à Procu-

radoria Geral do Estado 
(PGE) para que destinasse 
um médico psiquiatra para 
compor a Junta Médica da 
corporação, mas a coisa não 
anda. A PGE teria repassado 
a situação para a Secretaria 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag). Seja como for, nada 
avançou e a situação continua 
como começou, beneficiando 
investigados.

Respondendo a  dois 
procedimentos investigati-
vos na Corregedoria Geral de 

Polícia que, inclusive pode-
riam redundar na exclusão 
dele da PM “a bem da disci-
plina”, Kell Ferreti recorreu 
a um médico psiquiatra (a 
reportagem não tem o nome 
desse profissional) que apre-
sentou um laudo atestando 
problemas psiquiátricos do 
cabo PM. Diante do laudo, 
as investigações são suspen-
sas por 180 dias. Findo esse 
prazo, o policial militar, 
mesmo investigado, passa 
à condição de “agregado”: 
não trabalha, não é investi-
gado, não corre o risco de ser 

punido e ainda recebe. Esse 
fato deixa o restante da tropa 
revoltado. 

A corporação não tem como 
provar isso, mas entende que se 
trata de uma manobra de um 
PM esperto que quer escapar 
das investigações. Por conta 
disso, Ferreti é monitorado 
nas redes sociais pelo Serviço 
Reservado da corporação. 
Ocorre que, àquela hora, os 
convidados estavam chegando 
à festa de aniversário de Ferreti, 
que teria permanecido até as 
6h da sexta-feira, 23. Foi dessa 
festa que o bancário Sérgio 

Praxedes teria saído embria-
gado, bebeu mais numa loja 
de conveniência de um posto 
de gasolina no Farol e se envol-
veu no trágico acidente em que 
morreram duas pessoas, na 
Avenida Fernandes Lima. A 
carreira policial de Ferreti não 
é bem destinada à corporação. 
Consta na PM que ele se apro-
veitou da condição de empre-
sário – dono de lanchonetes, 
restaurantes e pizzarias – e 
“comprou alguns comandan-
tes pela boca”. Em algumas 
unidades para as quais ele foi 
destinado a prestar serviço, 
ele foi retirado da escala após 
oferecer aos seus comandantes 
“comida de graça” nas suas 
empresas. 

Alguns oficiais graduados 
aceitaram essa proposta inde-
cente e, quando os casos foram 
denunciados, passaram a 
responder a procedimentos na 
Corregedoria. Então, essa estra-
tégia para não trabalhar saiu 
de linha e Kell Ferreti acionou 
a estratégia dos atestados. De 
um momento para o outro, 
passou à condição de “ruim 
da cabeça”. E é isso que está 
valendo hoje, mesmo com ele 
promovendo festas, adminis-
trando as empresas dele e se 
exibindo nas redes sociais.

Kell Ferreti usa atestados 
para não trabalhar na PM

CORPORAÇÃO NÃO TEM médico psiquiatra para contestar laudo do policial, mas o Corpo de Bombeiros tem

Redes Sociais

Exibicionista, Kell Ferreti é assíduo frequentador das redes sociais com as mais estranhas e exageradas ‘performances’

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu um moto-
rista embriagado responsável 
por um acidente fatal na BR 316. 
O caso aconteceu no km 103, em 
um trecho de Dois Riachos/AL.

E segundo o site Minuto 
Sertão, o carro era dirigido pelo 
secretário de Saúde de Santana 
do Ipanema, Ricardo Guima-
rães Rosa, de 42 anos. A vítima 
foi Jenilda Bento, que era servi-
dora pública e atuava em uma 
escola da rede pública do muni-
cípio. Ela deixa três filhos.

No final da tarde de ontem, 
a equipe da PRF recebeu uma 
ligação da Polícia Militar infor-
mando sobre um atropela-
mento. E que o motorista fugiu 
do local sem prestar socorro.

Pouco tempo depois, o 
Corolla preto passou pela 
viatura da PRF. O carro possuía 
marcas de acidente e caracterís-
ticas semelhantes às informadas 

pelos policiais militares. Os poli-
ciais deram ordem de parada ao 
condutor, que obedeceu.

Foi realizado o teste de alco-
olemia, constatando um teor 
de 0,94 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido pelos 
pulmões. Dentro do veículo 
foram encontradas ainda 10 
latas de cerveja, sendo 7 já utili-
zadas.

Ricardo Guimarães Rosa 
foi preso e levado à Delega-
cia de Polícia Civil de Santana 
do Ipanema/AL. Ele poderá 
responder por homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor, embriaguez ao 
volante e omissão de socorro.

O acusado que é atualmente 
secretário municipal de saúde 
em Santana do Ipanema, já foi 
secretário da mesma pasta no 
município de Olho d´Água das 
Flores, ele foi conduzido para a 
Delegacia Regional de Santana.

MAIS UMA MORTE

Bêbado, secretário 
atropela servidora

Ana Paula Lins
Repórter

Em outubro, serão reali-
zadas as provas para o maior 
concurso da educação pública 
de Alagoas, com três mil vagas 
para professores de todas as 
disciplinas. Além de o quanti-
tativo de vagas, o concurso traz 
em si dois fatos inéditos: pela 
primeira vez, serão ofertadas 
vagas para a Educação Especial 
e para as escolas indígenas. No 
caso das unidades indígenas, 
são 261 vagas, das quais 141 
apenas para os anos iniciais (1º 
ao 5º anos do ensino fundamen-
tal).

“Temos trabalhado muito 
pela valorização dos nossos 
servidores e esta é uma agenda 
prioritária do governador 
Renan Filho. Graças ao novo 
concurso público, que prevê 

261 vagas para professores de 
escolas indígenas, vamos efeti-
var professores que já atuam há 
algum tempo em nossas unida-
des. Acredito e defendo que 
educação de qualidade só se faz 
com servidores competentes e 
valorizados”, afirma o secretá-
rio da Educação, Rafael Brito.

Os aprovados serão lota-
dos nas 17 escolas indígenas 
da rede estadual distribuídas 
em cinco Gerências Regionais 
de Educação (Geres) e localiza-
das nos seguintes municípios: 
Palmeira dos Índios (3ª Gere); 
Feira Grande, São Sebastião e 
Traipu (5ª Gere); Porto Real do 
Colégio (9ª Gere); Pariconha 
e Inhapi (11ª Gere) e Joaquim 
Gomes (12ª Gere).

De acordo com o edital, o 
aprovado será lotado na escola 
para a qual se inscreveu e, se 
necessário, poderá fechar a 

carga horária de 30h em outra 
unidade da mesma Gere. Para 
assumir, ele também precisará 
estar munido de carta de anuên-
cia dos representantes da comu-
nidade (Pajé e/ou Cacique).

Educadores de comunida-
des indígenas também come-
moram essa iniciativa. “Esse 
concurso é uma oportunidade 
para jovens e professores indí-
genas. Na nossa escola, por 
exemplo, temos professor que 
trabalha lá há  20 anos e, agora 
chegou a vez dele e de outros 
entrarem na rede estadual via 
concurso e permanecerem na 
escola e comunidade”, observa 
Ana Lúcia Ferreira de Souza, 
diretora da Escola Indígena 
Itapó, de São Sebastião

As inscrições para o 
concurso da Seduc estão abertas 
até o dia 20 de agosto pelo site 
cebraspe.org.br.

CONCURSO DE EFETIVOS

Alagoas oferta vagas 
para escolas indígenas
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Maus hábitos afetam sistema 
imunológico e causam alergias

O mês de julho 
é  o  m ê s 
dedicado à 

conscientização e combate 
à alergia, doença que afeta 
diretamente o sistema imuno-
lógico e consiste em uma 
reação a qualquer substância 
que deveria ser inofensiva ao 
organismo. A vida moderna 
e hábitos, como consumo 
frequente de industrializados 
e maior exposição à poluição, 
podem favorecer o aumento 
de reações alérgicas por parte 
do organismo.

De acordo com a Associação 
Brasileira de Alergia e Imunolo-
gia (ASBAI), cerca de 30% dos 
brasileiros possuem algum 
tipo de alergia, sendo que esse 
número pode quase dobrar até 
2050. A alergologista e imuno-
logista do Sistema Hapvida 
Maceió, Gisele Casado, explica 
que os sintomas das alergias são 
variáveis e dependem do tipo 
de alergia e do próprio indiví-
duo.

TIPOS DE ALERGIAS
Segundo a especialista, os 

tipos de alergias mais comuns 
são as alergias respiratórias, 
alimentares e cutâneas, mas 
também existem reações a 
medicamentos e a insetos, por 
exemplo.

“Cada pessoa manifesta a 
alergia de uma forma diferente 
e as manifestações podem, 
inclusive, mudar ao longo da 
vida. Você pode ser alérgico 
a alguma coisa na infância, e 
acabar desenvolvendo outras 
alergias na vida adulta”, escla-
rece.

Coriza e espirro são sinto-
mas relatados em pacientes 
que possuem alergias respi-
ratórias. Dermatite e urticária 
são manifestações importan-
tes das alergias cutâneas. Já a 
alergia alimentar pode causar 
dor de estômago, diarreia e 
inchaço abdominal. Neste caso, 
a médica do Sistema Hapvida 
Maceió esclarece que a alergia 
não deve ser confundida com 
intolerância.

“A alergia desencadeia uma 
reação imediata, que geral-
mente se manifesta até 30 minu-
tos após o contato com o agente 
agressor. Se você come um 
alimento e não sente nada e, só 
depois de alguns dias, tem diar-
reia, você não é alérgico, mas 
pode ser intolerante a algum 
tipo de alimento”.

PREVENÇÃO E RECOMENDAÇÕES
Outro mito relacionado à 

alergia é a sua relação com a 
chamada “imunidade baixa”. 
Mas a alergologista diz que 

isso está longe de ser verdade. 
“Quem é alérgico não está mais 
propenso a resfriados ou a viro-
ses. Essas doenças são causadas 
por vírus ou bactérias e, por 
isso, o paciente tem febre e dor. 
Já a rinite alérgica não é uma 
infecção e não causa febre”, 
esclarece.

Questionada se existe uma 
maneira de prevenir a alergia, 
Dra. Gisele Casado dá algu-
mas orientações. A primeira e 
mais importante diz respeito ao 
controle do ambiente da pessoa 
alérgica que deve estar livre dos 
fatores que provocam a reação 
e do alérgeno. “O ambiente do 
alérgico precisa ser muito bem 
controlado e isento de umidade. 
No caso das alergias respirató-
rias, é preciso evitar exposição 
à tapetes, cortinas e tudo o que 
acumula poeira e ácaros”.

Testes cutâneos, exames 
sorológicos de sangue e exames 
de imagem são aliados no diag-
nóstico da alergia, que, atual-
mente, conta com tratamentos 
modernos e individualizados 
de acordo com cada paciente. 
“O tipo de tratamento vai 
depender da causa e da inten-
sidade dos sintomas. Por isso, 
procure um médico, pois é 
possível conviver com alergia e 
ter qualidade de vida”, finaliza 
a especialista.

DOENÇA atinge cerca de 30% da população brasileira, mas deve dobrar até 2050; se não tratada, pode até levar à morte

Divulgação

Alergologista Gisele Casado explica que os sintomas das alergias são variáveis
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Repórter

Um problema 
e s t r u t u r a l 
n a  P o l í -

cia Militar mantém o cabo 
PM Kleverton Pinheiro de 
Oliveira, o Kell Ferreti,  na 
corporação. Atualmente, ele 
se encontra numa condição 
bastante confortável: agre-
gado. O que isso significa? 
Ele não pode trabalhar, não 
pode ser investigado, não 
pode ser punido, mas recebe 
salário como policial militar. 
Sobra tempo para as exibi-
ções dele na internet, ostenta-
ções e provocações ao poder 
público. Como ele é da turma 
incorporada em 2006, o salá-
rio bruto dele é R$ 5.062,67 e 
líquido, R$ 4.233,05. Isso sem 
dar uma hora de serviço.

E qual é esse problema 
estrutural na PM? O Quadro 
de Oficiais de Saúde (QOS) 
não tem um psiquiatra 
sequer.  Trata-se  de um 
profissional indispensável à 
Junta Médica para avaliação 
de atestados médicos, cujos 
laudos particulares atestam 
problemas psiquiátricos dos 
policiais militares. Mas, no 
QOS do Corpo de Bombeiros 

há psiquiatras.
A PM já recorreu à Procu-

radoria Geral do Estado 
(PGE) para que destinasse 
um médico psiquiatra para 
compor a Junta Médica da 
corporação, mas a coisa não 
anda. A PGE teria repassado 
a situação para a Secretaria 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag). Seja como for, nada 
avançou e a situação continua 
como começou, beneficiando 
investigados.

Respondendo a  dois 
procedimentos investigati-
vos na Corregedoria Geral de 

Polícia que, inclusive pode-
riam redundar na exclusão 
dele da PM “a bem da disci-
plina”, Kell Ferreti recorreu 
a um médico psiquiatra (a 
reportagem não tem o nome 
desse profissional) que apre-
sentou um laudo atestando 
problemas psiquiátricos do 
cabo PM. Diante do laudo, 
as investigações são suspen-
sas por 180 dias. Findo esse 
prazo, o policial militar, 
mesmo investigado, passa 
à condição de “agregado”: 
não trabalha, não é investi-
gado, não corre o risco de ser 

punido e ainda recebe. Esse 
fato deixa o restante da tropa 
revoltado. 

A corporação não tem como 
provar isso, mas entende que se 
trata de uma manobra de um 
PM esperto que quer escapar 
das investigações. Por conta 
disso, Ferreti é monitorado 
nas redes sociais pelo Serviço 
Reservado da corporação. 
Ocorre que, àquela hora, os 
convidados estavam chegando 
à festa de aniversário de Ferreti, 
que teria permanecido até as 
6h da sexta-feira, 23. Foi dessa 
festa que o bancário Sérgio 

Praxedes teria saído embria-
gado, bebeu mais numa loja 
de conveniência de um posto 
de gasolina no Farol e se envol-
veu no trágico acidente em que 
morreram duas pessoas, na 
Avenida Fernandes Lima. A 
carreira policial de Ferreti não 
é bem destinada à corporação. 
Consta na PM que ele se apro-
veitou da condição de empre-
sário – dono de lanchonetes, 
restaurantes e pizzarias – e 
“comprou alguns comandan-
tes pela boca”. Em algumas 
unidades para as quais ele foi 
destinado a prestar serviço, 
ele foi retirado da escala após 
oferecer aos seus comandantes 
“comida de graça” nas suas 
empresas. 

Alguns oficiais graduados 
aceitaram essa proposta inde-
cente e, quando os casos foram 
denunciados, passaram a 
responder a procedimentos na 
Corregedoria. Então, essa estra-
tégia para não trabalhar saiu 
de linha e Kell Ferreti acionou 
a estratégia dos atestados. De 
um momento para o outro, 
passou à condição de “ruim 
da cabeça”. E é isso que está 
valendo hoje, mesmo com ele 
promovendo festas, adminis-
trando as empresas dele e se 
exibindo nas redes sociais.

Kell Ferreti usa atestados 
para não trabalhar na PM

CORPORAÇÃO NÃO TEM médico psiquiatra para contestar laudo do policial, mas o Corpo de Bombeiros tem

Redes Sociais

Exibicionista, Kell Ferreti é assíduo frequentador das redes sociais com as mais estranhas e exageradas ‘performances’

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu um moto-
rista embriagado responsável 
por um acidente fatal na BR 316. 
O caso aconteceu no km 103, em 
um trecho de Dois Riachos/AL.

E segundo o site Minuto 
Sertão, o carro era dirigido pelo 
secretário de Saúde de Santana 
do Ipanema, Ricardo Guima-
rães Rosa, de 42 anos. A vítima 
foi Jenilda Bento, que era servi-
dora pública e atuava em uma 
escola da rede pública do muni-
cípio. Ela deixa três filhos.

No final da tarde de ontem, 
a equipe da PRF recebeu uma 
ligação da Polícia Militar infor-
mando sobre um atropela-
mento. E que o motorista fugiu 
do local sem prestar socorro.

Pouco tempo depois, o 
Corolla preto passou pela 
viatura da PRF. O carro possuía 
marcas de acidente e caracterís-
ticas semelhantes às informadas 

pelos policiais militares. Os poli-
ciais deram ordem de parada ao 
condutor, que obedeceu.

Foi realizado o teste de alco-
olemia, constatando um teor 
de 0,94 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido pelos 
pulmões. Dentro do veículo 
foram encontradas ainda 10 
latas de cerveja, sendo 7 já utili-
zadas.

Ricardo Guimarães Rosa 
foi preso e levado à Delega-
cia de Polícia Civil de Santana 
do Ipanema/AL. Ele poderá 
responder por homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor, embriaguez ao 
volante e omissão de socorro.

O acusado que é atualmente 
secretário municipal de saúde 
em Santana do Ipanema, já foi 
secretário da mesma pasta no 
município de Olho d´Água das 
Flores, ele foi conduzido para a 
Delegacia Regional de Santana.

MAIS UMA MORTE

Bêbado, secretário 
atropela servidora

Ana Paula Lins
Repórter

Em outubro, serão reali-
zadas as provas para o maior 
concurso da educação pública 
de Alagoas, com três mil vagas 
para professores de todas as 
disciplinas. Além de o quanti-
tativo de vagas, o concurso traz 
em si dois fatos inéditos: pela 
primeira vez, serão ofertadas 
vagas para a Educação Especial 
e para as escolas indígenas. No 
caso das unidades indígenas, 
são 261 vagas, das quais 141 
apenas para os anos iniciais (1º 
ao 5º anos do ensino fundamen-
tal).

“Temos trabalhado muito 
pela valorização dos nossos 
servidores e esta é uma agenda 
prioritária do governador 
Renan Filho. Graças ao novo 
concurso público, que prevê 

261 vagas para professores de 
escolas indígenas, vamos efeti-
var professores que já atuam há 
algum tempo em nossas unida-
des. Acredito e defendo que 
educação de qualidade só se faz 
com servidores competentes e 
valorizados”, afirma o secretá-
rio da Educação, Rafael Brito.

Os aprovados serão lota-
dos nas 17 escolas indígenas 
da rede estadual distribuídas 
em cinco Gerências Regionais 
de Educação (Geres) e localiza-
das nos seguintes municípios: 
Palmeira dos Índios (3ª Gere); 
Feira Grande, São Sebastião e 
Traipu (5ª Gere); Porto Real do 
Colégio (9ª Gere); Pariconha 
e Inhapi (11ª Gere) e Joaquim 
Gomes (12ª Gere).

De acordo com o edital, o 
aprovado será lotado na escola 
para a qual se inscreveu e, se 
necessário, poderá fechar a 

carga horária de 30h em outra 
unidade da mesma Gere. Para 
assumir, ele também precisará 
estar munido de carta de anuên-
cia dos representantes da comu-
nidade (Pajé e/ou Cacique).

Educadores de comunida-
des indígenas também come-
moram essa iniciativa. “Esse 
concurso é uma oportunidade 
para jovens e professores indí-
genas. Na nossa escola, por 
exemplo, temos professor que 
trabalha lá há  20 anos e, agora 
chegou a vez dele e de outros 
entrarem na rede estadual via 
concurso e permanecerem na 
escola e comunidade”, observa 
Ana Lúcia Ferreira de Souza, 
diretora da Escola Indígena 
Itapó, de São Sebastião

As inscrições para o 
concurso da Seduc estão abertas 
até o dia 20 de agosto pelo site 
cebraspe.org.br.

CONCURSO DE EFETIVOS

Alagoas oferta vagas 
para escolas indígenas
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Nicolle Salazar
Ascom Procon Maceió

O P r o c o n 
M a c e i ó 
r e a l i z o u 

uma pesquisa de preços dos 
produtos mais consumidos 
no Dia dos Pais, comemo-
rado no dia 8 de agosto, no 
segundo domingo. Os itens 
pesquisados são favoritos nas 
escolhas dos filhos e incluem 
i tens  como eletrônicos , 
roupas, acessórios, restauran-
tes, perfumarias e chocolates. 
Foram visitados 13 estabeleci-
mentos comerciais no Centro 
de Maceió e três restaurantes 
na parte baixa da cidade.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 20 e 23 de julho 
de 2021 e, em produtos da 
mesma marca, foi consta-
tado um acréscimo conside-
rável em diferentes lojas. Os 
eletrônicos foram o que mais 
chamaram atenção, onde 
observou-se um aumento 
de 49% nas churrasqueiras 
elétricas, 7% nos notebooks e 
6% nas choppeiras.

“É sempre importante 
saber o que você pretende 
comprar e como vai gastar o seu 
dinheiro. Fazer uma pesquisa 

de preços para economizar 
mais e não ter gastos excessi-
vos que possam comprometer 
sua renda mensal é fundamen-
tal”, afirma Leandro Almeida, 
diretor-executivo do Procon 
Maceió.

Leandro ainda alerta sobre 
as políticas de trocas e nota 
fiscal. “É necessário checar 
o produto, e verificar a polí-
tica de troca de produtos da 
loja. Caso haja alguma prática 

abusiva em relação aos seus 
direitos, o consumidor pode 
e deve entrar em contato com 
o Procon Maceió”, comple-
menta o diretor.

ATENDIMENTO
Os consumidores que 

se sentirem lesados podem 
procurar o Procon Maceió 
pelos telefones: 0800 082 4567 
ou no WhatsApp (82) 98882-
8326. O horário de atendi-

mento é das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.

Já  para  aqueles  que 
preferem os atendimentos 
presenciais, esses estão sendo 
realizados em todas as unida-
des: no Centro Universitário 
Uninassau, no bairro Farol; 
na sede da antiga FAT, atual 
Centro Universitário Mário 
Pontes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro; e na sede do Procon 
Maceió, na Rua Dr. Pedro 

Monteiro, 47, no centro de 
Maceió.

O funcionamento dos 
núcleos da UMJ e Uninassau 
é de 8h às 13h, de segunda a 
sexta-feira. Para formalizar as 
denúncias, é necessário entre-
gar as cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência 
e demais documentos que 
forem necessários para emba-
sar as reclamações de abuso 
aos direitos do consumidor.

Procon orienta consumidores 
para compra no Dia dos Pais

PESQUISAR OS PREÇOS dos produtos é sempre ideal para verificar as condições e a qualidade dos itens

Fotos: Procon Maceió

Agentes realizam pesquisa de preços dos produtos mais consumidos na data Leandro Almeida, diretor do Procon: “Consumidor deve fazer pesquisa de preços”



Bel Alvi ministra o 
workshop sobre a arte de 
fidelizar colaboradores 
e clientes através do 
encantamento, com as 
técnicas que a Disney 
utiliza. Nos dias 17 e 
18 de agosto no N3 
Coworking, no Parque 
Shopping. 

ATENDIMENTO MÁGICO
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RIFA SOLIDÁRIA

ORGULHO ALAGOANO      

DIA MUNDIAL DO CÉREBRO

PRIMEIRA VEZ BEATLES

ORGULHO ALAGOANO      

A jogadora Marta foi o maior 
destaque do início das Olimpíadas 
de Tóquio 2021, fazendo 2 gols na 

vitória brasileira contra a China. 
Mas não param por aí os motivos 

de orgulho. Marta acaba de ser 
nomeada como Líder Global de 

Diversidade e Inclusão da LATAM. 
#Poderosa

A Esclerose Múltipla afeta mais de 2.8 milhões de pessoas no mundo e este 
foi o alerta da Federação Mundial de Neurologia, no Dia Mundial do Cérebro, 
comemorado na última quinta (22). Por aqui quem reforçou o alerta foi a 
neurologista Maria Júlia Vasconcelos.

Neste Dia dos Pais, pela primeira 
vez, o Boticário desenvolveu um kit 
exclusivo na versão feminina, para 
Mães que atuam no papel de Pai. O 
trio de miniaturas da linha Floratta 
vem com a mensagem “Admire-se”. 
E elas merecem, né? 

A história e as músicas dos Beatles 
são a atração do Dia dos Pais no 
Parque Shopping. Além da exposi-
ção, os fãs podem curtir os grandes 
sucessos com a banda Giramundo. 
Confira os dias e horários no @
parqueshoppingmaceio.

A artista plást ica @
chris_avelino assina 
a  obra  inspirada 

no Imaculado Coração de 

Maria e que será o grande 
prêmio da Rifa Solidária 
promovida pela Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 

de Alagoas.  Os bilhetes 
podem ser adquiridos atra-
vés do @redefemininacance-
ralagoas. 

PARABÉNS! 

1- Mauro Vasconcelos 

comemorou a chegada do novo 
ciclo rodeado pelos filhos e netos 
em Milagres.

3- Laura Guaraciaba 
é só gratidão pela vida. Na 

próxima quarta (28) comemora 
idade nova e a recuperação pós 

Covid. Saúde!

2- Paula Sarmento  

abriu a lista dos leoninos e de 
presente só pediu duas coisas, 
vacina para todos e a volta dos 
eventos. Ela e todos nós.

6 O DIA DIGITAL  l  27 de julho  I  2021

MERCADO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Nicolle Salazar
Ascom Procon Maceió

O P r o c o n 
M a c e i ó 
r e a l i z o u 

uma pesquisa de preços dos 
produtos mais consumidos 
no Dia dos Pais, comemo-
rado no dia 8 de agosto, no 
segundo domingo. Os itens 
pesquisados são favoritos nas 
escolhas dos filhos e incluem 
i tens  como eletrônicos , 
roupas, acessórios, restauran-
tes, perfumarias e chocolates. 
Foram visitados 13 estabeleci-
mentos comerciais no Centro 
de Maceió e três restaurantes 
na parte baixa da cidade.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 20 e 23 de julho 
de 2021 e, em produtos da 
mesma marca, foi consta-
tado um acréscimo conside-
rável em diferentes lojas. Os 
eletrônicos foram o que mais 
chamaram atenção, onde 
observou-se um aumento 
de 49% nas churrasqueiras 
elétricas, 7% nos notebooks e 
6% nas choppeiras.

“É sempre importante 
saber o que você pretende 
comprar e como vai gastar o seu 
dinheiro. Fazer uma pesquisa 

de preços para economizar 
mais e não ter gastos excessi-
vos que possam comprometer 
sua renda mensal é fundamen-
tal”, afirma Leandro Almeida, 
diretor-executivo do Procon 
Maceió.

Leandro ainda alerta sobre 
as políticas de trocas e nota 
fiscal. “É necessário checar 
o produto, e verificar a polí-
tica de troca de produtos da 
loja. Caso haja alguma prática 

abusiva em relação aos seus 
direitos, o consumidor pode 
e deve entrar em contato com 
o Procon Maceió”, comple-
menta o diretor.

ATENDIMENTO
Os consumidores que 

se sentirem lesados podem 
procurar o Procon Maceió 
pelos telefones: 0800 082 4567 
ou no WhatsApp (82) 98882-
8326. O horário de atendi-

mento é das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.

Já  para  aqueles  que 
preferem os atendimentos 
presenciais, esses estão sendo 
realizados em todas as unida-
des: no Centro Universitário 
Uninassau, no bairro Farol; 
na sede da antiga FAT, atual 
Centro Universitário Mário 
Pontes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro; e na sede do Procon 
Maceió, na Rua Dr. Pedro 

Monteiro, 47, no centro de 
Maceió.

O funcionamento dos 
núcleos da UMJ e Uninassau 
é de 8h às 13h, de segunda a 
sexta-feira. Para formalizar as 
denúncias, é necessário entre-
gar as cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência 
e demais documentos que 
forem necessários para emba-
sar as reclamações de abuso 
aos direitos do consumidor.

Procon orienta consumidores 
para compra no Dia dos Pais

PESQUISAR OS PREÇOS dos produtos é sempre ideal para verificar as condições e a qualidade dos itens

Fotos: Procon Maceió

Agentes realizam pesquisa de preços dos produtos mais consumidos na data Leandro Almeida, diretor do Procon: “Consumidor deve fazer pesquisa de preços”
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Ferrari SF90 faz de 0 a 
100 km/h em apenas 2 
segundos
A Ferrari conseguiu bater um 
recorde de aceleração da 
revista Car and Driver, conside-
rada como uma das publi-
cações mais tradicionais do 
mundo automotivo. De acordo 
com as informações que foram 
publicadas pela revista, o 
modelo SF90 Stradale foi de 0 a 
100 km/h em apenas 2 segun-
dos, desbancando o Porsche 
918 Spyder, que estava há 
muitos anos no topo do ranking 
da publicação. O modelo 
italiano híbrido conseguiu bater 
o recorde por uma diferença de 
apenas 0,1 segundos, já que 
a marca atingida pelo Spyder 
anteriormente era de 2,1 
segundos para a mesma marca 
de aceleração.
 
Novo Toyota Aqua 2022 
faz 35,7 km/l
Nos países em que era 
chamado de Aqua, e não Prius 
C, o modelo fez muito mais 
sucesso e vingou. Prova disso 
é que a Toyota apresentou sua 
segunda geração após vender 
1,87 milhões de unidades do 
modelo original desde que foi 
lançado em 2012. Com isso, o 
nome Prius C foi oficialmente 
abandonado em favor de Aqua 
em todos os mercados em 
que ele atuará. A nova geração 
do Toyota Aqua é baseada na 
plataforma TNGA-B, a mesma 
usada pela nova geração do 
Yaris e pelo SUV Yaris Cross. 
Isso permitiu ao hatch usar 
baterias bipolares níquel-hidro-
gênio, mais eficientes que as 
antigas. Com as mudanças, a 
marca japonesa promete 20% 
mais de eficiência no Aqua. 
Agora, o Aqua é capaz de rodar 
alguns quilômetros em modo 
elétrico (distancia não divul-
gada). Mas o que impressiona 
é o consumo de combustível de 
35,7 km/l. 

Mais um scooter 
SYM chega para 
ampliar o line up 
Dafra
Confirmando seu legado no 
mercado de scooters, a Dafra 
- que apresentou seu primeiro 
modelo em 2008 e que desde 
então contribui de forma 
importante para o crescimento 
e desenvolvimento desse 
mercado - apresenta agora 
o modelo Cruisym 150 para 
participar do segmento entre 
150cc e 200cc, responsável 
por mais de 60% das vendas 
dos scooters no Brasil. 
Desenvolvido em parceria com 
a taiwanesa SYM, o Cruisym 
150 chega para concorrer de 
forma bastante competitiva 
num mercado cada vez mais 
disputado e apresenta como 
principais características o 
design moderno, com luzes 
de posição e lanternas em 
LED, painel digital completo e 
carregador USB, que dispensa 
o uso de adaptadores para 
utilização de smartphones. 
Como item de comodidade 
o Cruisym 150 conta com 
porta objetos de 18 litros sob 
o assento, comportando um 
capacete fechado. O modelo 
possui também gancho 
abaixo do guidão, que em 
conjunto com seu assoalho 
tipo plataforma contribuem 
significativamente para o 
transporte diário de objetos. O 
assoalho também proporciona 
acesso mais fácil para subir e 
descer do scooter. 

RODASDUAS

Tecnologia com propósito 
e usada de maneira inteligente 
para tornar ainda melhor a 
experiência dos clientes na 
hora de comprar um veículo 
zero quilômetro. Esse é o 
foco do novo passo dado pela 
Nissan em seu programa 
de transformação digital 
do negócio. A marca está 
lançando o “Nissan Dealer+”, 
que estará disponível a 
partir desse mês em todas as 
suas 180 concessionárias do 
Brasil. A novidade tem como 
principal objetivo aprimorar 
e modernizar ainda mais o 
processo de atendimento e 
apresentação de produtos, 
itens tecnológicos e condições 
comerciais. Os vendedores das 
concessionárias da empresa 
de todo o país terão acesso 
ao Nissan Dealer+ por meio 
de tablets que serão usados 

como suporte no atendimento 
aos clientes. Pelo sistema, eles 
terão informações detalhadas 
dos modelos da linha Nissan 
para que quaisquer dúvidas 
dos clientes sobre os produtos 
– e até mesmo de concorrentes 
– sejam sanadas rapidamente, 
sem a necessidade de aces-
sar outros recursos. Como o 

“Nissan Dealer+” também 
estará integrado aos outros 
sistema e rede da Nissan, 
será possível ter mais agili-
dade no momento de colher 
informações do cliente para 
cadastro, além de digitalizar 
o processo de realização do 
test drive e entrega do carro 
comprado.

Nissan Dealer+”: a nova ferramenta de vendas

Depois de comunicar a 
retomada dos investimentos 
de R$ 10 bilhões no país e de 
confirmar o desenvolvimento 
da futura geração da picape 
Montana, a GM vai revelar 
os quatro próximos produtos 
Chevrolet que lançará até o fim 
deste ano no Brasil. “A Chev-
rolet está preparando uma 
grande ofensiva no segundo 

semestre, que inclui novidades 
nos mais estratégicos e prom-
issores segmentos do mercado. 
Vamos ter uma novidade por 
mês a partir de setembro”, diz 
Carlos Zarlenga, presidente 
da GM América do Sul. Os 
produtos serão anunciados 
um a um através de websérie 
promovida pela marca a partir 
da próxima semana. A sequên-

cia de divulgação dos vídeos 
não corresponde necessaria-
mente a ordem da chegada dos 
modelos às concessionárias. 
As novidades focam públicos 
com necessidades e anseios 
distintos e vão inovar também 
ao incorporar tecnologias 
inéditas para a marca, refor-
çando o portfólio vencedor da 
Chevrolet no país.

Chevrolet prepara quatro 
lançamentos até o fim do ano


