
Fo
to

: H
ug

o 
Ta

qu
es

Bluey
No último dia 10, a TV 
Cultura estreou no Brasil 
a animação infantil Bluey, 
distribuída pela BBC. E-
xibida de segunda a sexta-
feira na faixa matinal do 
Quintal da Cultura, o de-
senho traz uma cachorri-
nha da raça Blue Heeler de 
seis anos, que adora brin-
car e transforma a vida fa-
miliar cotidiana em aven-
turas extraordinárias. 

Encontro
A Associação dos Amigos 
e Pais de Pessoas Especi-
ais - AAPPE - promove em 
parceria com a Secretaria 
Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
com o Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Di-
reitos Humano, o Encontro 
Alagoano dos Tradutores/
Intérpretes de Libras - de 
26 a 29/01/22. Evento gra-
tuito e 100% em libras, é 
resultado do empenho da 
ativista social Iraê Car-
doso em contribuir para o 
aprimoramento da atuação 
dos Tradutores/Intérpretes 
de Língua de Sinais e Lín-
gua Portuguesa – TILSP, na 
região. Info: www.aappe.
org.br / @aappe_oficial / 
(82) 9 9602.0710

Congresso 
A Fenacor - Federação Na-
cional dos Corretores de 
Seguros, em parceria com 
o Sincor/SP, realiza o 22º 
Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros. 
O evento acontece de 3 
a 5 de março deste ano, 
no Royal Palm Plaza, em 
Campinas/SP.
A jornalista Izabella 
Camargo será mediado-
ra do painel dedicado às 
mulheres do mercado de 
seguros. Os congressistas 
irão participar ainda de 
outros dois eventos, na 
mesma ocasião: a 21ª EX-
POSEG e a programação 
cultural, com as presenças 
de artistas consagrados. 

Erika, gerente da Porto Seguro; Vitória e seu marido, 
Paulo de Freitas; e Marcos, comercial da Porto Seguro

Gustavo Olímpio e sua 
mulher, Mariana Nunes

Edmilson Ribeiro, vice-presidente 
de Representação da Fenacor, e sua 
mulher, Adenise Vieira Ribeiro

Fabrícia Alves e seu 
marido, Ailton Júnior

Agina Bezerra, 2ª.  vice-presidente adminis-
trativa do Sincor/AL, ladeada por representan-
tes da Bradesco Seguros e Previdência Privada

Maria Filomena Magalhães Branquinho, Érico José 
Melo Nery, representantes da Fenacor, e Roseli Martins

Marcos Gonçalves, diretor da Se-
guradora HDI, e Nely Moura vice-
-presidente social do Sincor/AL

Happy Birthday Cada dia mais 
linda, Nicole Taques posa com ex-
clusividade para esta coluna, e ce-
lebra o seu aniversário ao lado de 
amigos e dos pais, Dênia e Hugo 
Taques, na sexta-feira (28)

Confira quem esteve em evidência na posse

Alfredo Lúcio e sua mu-
lher, Nuncinha Costa 

@Lavanderia_Viver_bem

Posse da Nova Diretoria 
do Sincor/AL
O presidente do Sincor/AL - Sindi-
cato dos Corretores de Seguros de 
Alagoas, Gustavo Olímpio, tomou 
posse ao lado dos seus pares, vice-
presidentes, num jantar festivo no 
restaurante Le Corbu, na quinta-
feira (20), mantendo os protocolos 
preventivos em função da pan-
demia da Covid-19.
A posse foi prestigiada por repre-
sentantes da Fenacor - Federação 
Nacional dos Corretores de Se-
guros, representantes de compa-
nhias seguradoras e inúmeros cor-
retores de seguros.
A nova gestão, que iníciou em 1º 
de janeiro, se estenderá até 31 de 
dezembro de 2025. 

EM EVIDÊNCIA

                       Jornalista (MTB 1468/AL)  
@gigiaccioly | gigi@revistaevidencia.com

MACEIÓ, 24 DE JANEIRO DE 2022

Gigi Accioly

Gustavo Olímpio, presidente do Sincor/AL, ladeado por Vitó-
ria de Freitas, vice-presidente; Djaildo Almeida, vice-presi-
dente de ensino e tecnologia; Ailton Júnior, vice-presidente 
administrativo, e Alfredo Lúcio, vice-presidente financeiro


