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20.451 curtidas
asaoficial

asaoficial
Arapiraca

       Caneca Campeão Copa Alagoas, edição 
limitada. Disponível na loja por R$35,00

#ASAGIGANTE #SOUASA #Arapiraca
#Campeão #CanecaPorcenala
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       Escolha o ASA Arapiraca como seu time 
do coração, entre na liga SOUASA e participe com 
seus amigos, em breve teremos mais novidades 
sobre premiações. Uma coisa é certa, o campeão 
da temporada já levará pra casa uma Camisa Oficial 
do GIGANTE!

Corre lá, o mercado fecha em 2 dias. Escala teu 
time, entra na liga e participa.

#SOUASA #Arapiraca #ASAGIGANTE #CartolaFC
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       Caneca Campeão Copa Alagoas, edição 
limitada. Disponível na loja por R$35,00

20.451 curtidas
asaoficial

asaoficial
Arapiraca

       Você que é sócio do GIGANTE e está 
adimplente, entra em contato para reservar a sua 
através do WhatsApp (82) 99609-1708

#SOUASA #ASAGIGANTE #TodosPeloASA

Ver todos os 245 comentários
2 DIAS ATRÁS
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mineracaovaleverde
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            O #tbt de hoje vem com a 
última visita feita pelo governador de Alagoas, 
Renan Filho (@renanfilho15), à MVV. 

Na oportunidade, ele conferiu de perto o 
andamento da implantação das obras no Projeto 
Serrote, além de entregar a renovação da Licença 
de Instalação (LI).

Renan enfatizou, sobretudo, a geração de empregos 
que está acontecendo na região agrestina. Vamos 
em frente! 

#LicençaDeInstalação #obras #ProjetoSerrote
#PensarDiferenteFazerMais #MVV
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            O grito da independência 
ainda pode ser escutado permeando os nossos 
sonhos cotidianos.

Dia após dia, vislumbramos um país melhor para 
todos e todas, com iguais condições e oportuni-
dades.

Por isso aqui na Mineração Vale Verde seguimos 
sempre em frente, fazendo valer aquele trecho do 
Hino Nacional: "Um filho teu não foge à luta!". 

#7deSetembro #DiaDaIndependência #Brasil
#PensarDiferenteFazerMais #MineraçãoValeVerde
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#dicas #notícias #TelefonesÚteis #site #MVV

       O desejo da Mineração Vale 
Verde (MVV) é ver você realmente bem 
informado sobre tudo que se refere ao novo 
coronavírus (COVID-19). 

Por isso lançamos o site www.vale-verde-
covid19.com para que qualquer pessoa com 
acesso a um computador ou smartphone tendo 
internet possa se atualizar sobre as ações da 
empresa no combate ao vírus.

Por lá, há notícias, perguntas e respostas, dicas 
de prevenção, fotos, vídeos e telefones úteis de 
Arapiraca e Craíbas, onde fica o Projeto Serrote. 
Acesse agora!
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        Para uma dieta pobre em alimentos 
calóricos e rica em proteínas, não pode faltar a 
clara do ovo! É potencialmente proteica e é ideal 
para auxiliar o desenvolvimento e manutenção 
muscular.

É nutritivo. É saudável. É Luna! Escolha o melhor. 

#Ovo #ClaraDoOvo #Proteína #Albumina #Atleta
#GanhoDeMassa #Musculação #Luna #Arapiraca
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       Você sabia que os ovos possuem 
propriedades nutritivas essenciais para o seu 
organismo e que, por isso, os nutricionistas 
recomendam o consumo? É graças a esses 
profissionais que muitos obtêm uma saúde de 
qualidade baseada na boa alimentação e, claro, nós 
Luna Avícola não poderíamos deixar de felicitar 
esses especialistas no dia de hoje. Parabéns!

#Ovos #AlimentaçãoSaudável #Luna #Ingredientes
#Arapiraca #Nutrição #SuperAlimento #Saúde
#Proteína #DiaDoNutricionista #Nutri #NutriIndica
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       Enquanto elas exploram o mundo, 
garanta uma alimentação rica em nutrientes, 
proteínas e sabor com #OvosLuna!

#AlimentoSaudável #Nutrição #ProteínaAnimal
#LunaAvícola #Arapiraca #Distribuidor
#DiaDaCriança



Gestão de“Cliente: dralaurafonseca

5

Gestão de
Mídia Social

Gestão deCliente: dralaurafonsecaGestão de

20.451 curtidas
dralaurafonseca

dralaurafonseca
Arapiraca

#SMAM2020 #GineExplica #DraLauraFonseca
#Amamentação #Maternidade #Gestação
#ObstetraArapiraca

                #AgostoDourado A semana 
mundial de aleitamento materno já começou. 
Criada pela ONU, na década de 90, visa promover e 
incentivar a amamentação.

Neste ano, o tema da SMAM é: Apoiar a Amamen-
tação para um planeta mais saudável. Impulsion-
ando ainda mais a importância dessa entrega 
materna!

O leite materno é o alimento mais completo do 
mundo e fornece inúmeros benefícios para o bebê.

Mas nem sempre é tão simples. Muitas mães 
encontram desafios, como estes que eu trouxe 
para vocês, mas que quase sempre conseguem 
superar. Ou não, e também está tudo bem! O 
importante é alimentar e cuidar do seu bebê.

Gestão de
Mídia Social

Gestão de
Mídia Social

Gestão deCliente: dralaurafonsecaGestão de

20.451 curtidas
dralaurafonseca

dralaurafonseca
Arapiraca

#SMAM2020 #GineExplica #DraLauraFonseca
#Amamentação #Maternidade #Gestação
#ObstetraArapiraca

                
mundial de aleitamento materno já começou. 
Criada pela ONU, na década de 90, visa promover e 
incentivar a amamentação.

Neste ano, o tema da SMAM é: Apoiar a Amamen
tação para um planeta mais saudável. Impulsion
ando ainda mais a importância dessa entrega 
materna!

O leite materno é o alimento mais completo do 
mundo e fornece inúmeros benefícios para o bebê.

Mas nem sempre é tão simples. Muitas mães 
encontram desafios, como estes que eu trouxe 
para vocês, mas que quase sempre conseguem 
superar. Ou não, e também está tudo bem! O 
importante é alimentar e cuidar do seu bebê.

20.451 curtidas
dralaurafonseca

dralaurafonseca
Arapiraca

#SemCalcinha #SaúdeFeminina #Autocuidado
#DraLauraFonseca

               Dormir sem calcinha é hábito 
saudável que toda mulher deveria adotar!

A região íntima possui glândulas de suor e precisa 
de ventilação e a calcinha abafa e aquece bastante, 
favorecendo a proliferação de bactérias. Por isso, 
durante a noite, em casa, fique mais à vontade!

Uma simples atitude que faz muita diferença. 
Experimente.

Faça isso por você! Liberte-se essa noite. 
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#Gravidez #SaúdeFeminina #DeMulherParaMulher
#DraLauraFonseca #ObstetraArapiraca

               Se você está grávida, saiba que 
neste momento o seu corpo está trabalhando 
intensivamente! Está havendo uma revolução 
dentro de você agora, hormônios, células e muitas 
outras conexões. Talvez você nem esteja perceben-
do. 

A gestação é o momento mais primitivo e transfor-
mador que vivemos. Aproveite cada momento. 

Conta pra mim, como está sendo esse momento 
para você? Ou, caso já tenha vivido uma gestação, 
conte também a sua experiência e inspire outras 
mulheres!
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             O #MatPilates é um treinamen-
to que não necessita de aparelhos, mas pode ser 
complementado com alguns acessórios, como 
bolas, faixas e pesos.

Estamos explorando bastante esses exercícios em 
nossas aulas on-line, trabalhando duplamente os 
músculos, sendo tonificados e alongados ao 
mesmo tempo. 

Não deixa esse corpinho parado não, coloque a
#VidaEmMovimento. 

#PilatesLuanaPaiva #Arapiraca #PilatesNaQuarentena
#PilatesLovers #MatPilates #ExercíciosDeSolo
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            Está pensando em começar a 
praticar #Pilates, mas está com alguma dúvida, 
insegurança ou precisa de alguma informação? 
Vamos conversar? Deixe um comentário ou um 
direct que a nossa Fisioterapeuta Luana Paiva irá 
responder. 

#Pilates #PilatesArapiraca #PilatesLovers
#PilatesLuanaPaiva #Fevereiro
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             Você não precisa esperar a 
próxima segunda-feira e nem o próximo ano; a todo 
segundo existe um “agora” te esperando!

Ligue hoje mesmo e reserve o seu horário. Coloque 
a sua #VidaEmMovimento.

#Pilates #PilatesArapiraca #PilatesLovers
#PilatesLuanaPaiva #Metas #2020
#AnoNovoVidaNova #ComeceHoje
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“Sistema do Sócio
Torcedor do ASA

“Sistema de Transparência
COVID-19 para Prefeitura

de Igreja Nova



 (82) 99964.2604
contato@agencialumen.com.br

@agencialumen


