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IMPOSTO

Secretaria da Fazenda de Alagoas divulga 
calendário para pagamento do IPVA 2022

Proprietários de veículos 
automotores e motocicletas devem 
ficar atentos ao calendário de 
cobrança 2022 do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) divulgado 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas. 

O pagamento do IPVA 2022 
pode ser feito em cota única ou em 
até seis parcelas mensais e sucessi-
vas. O valor mínimo de cada 
parcela não pode ser inferior a R$ 
100,00.  Ressalta-se que as certi-
dões de não-incidência ou de isen-
ção do IPVA, anteriormente emiti-
das, produzem efeitos para o exer-
cício de 2022 enquanto subsistirem 
as razões que as fundamentaram. 

O boleto estará disponível no 
site da Secretaria da Fazenda 
(sefaz.al.gov.br), no „Espaço do 
Contribuinte‰, escolhendo a opção 

„IPVA‰ e depois „Emissão de 
Boletos‰, informando o Renavam e 
placa. 

Cada final de placa possui 
uma data-limite para pagamento da 
cota única sem desconto ou da pri-
meira parcela. As placas de finais 1 
e 2 têm até 25 de fevereiro; placas 
de finais 3 e 4 até 31 de março; pla-
cas de finais 5 e 6 até 29 de abril; 
placas de finais 7 e 8 até 31 de maio 
e as placas de finais 9 e 0 até 30 de 
junho. 

A tabela discriminativa de 
valor médio de mercado para veícu-
los terrestres usados – base de cál-
culo - e prazos de pagamentos de 
IPVA para o exercício de 2022 
podem ser vistos na publicação 
desta sexta-feira (17) no Diário 
Oficial do Estado (DOE). Confira 
abaixo o calendário do IPVA para o 
próximo ano.

Em audiência pública, nesta 
quinta-feira (16), a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou o pedido da 
Pfizer para que sua vacina contra a 
Covid-19 possa ser aplicada em 
crianças de 5 a 11 anos. Por conter 
fórmula diferente, o frasco terá 
tampa laranja. Atualmente, o 
frasco do imunizante para adultos 
possui tampa roxa. O resultado das 
análises ocorre após a farmacêutica 
enviar dados complementares a 
pedido da Anvisa. Além do corpo 
técnico da Agência, a avaliação 
também contou com represen-
tantes de sociedades médicas brasi-
leiras. 

A chegada do imunizante aos 
postos depende do calendário e 
logística do Plano Nacional de 
Imunização do Ministério da 
Saúde. A fase 1 do estudo teve o 
objetivo de analisar a segurança e a 
tolerabilidade do imunizante. O 
resultado obteve uma dosagem de 
10 microgramas para a vacina 
pediátrica, diferentemente do 
imunizante para adultos, que é de 
30 microgramas. O estudo de fase 
2/3 foi realizado com 2.500 crian-
ças. Dessas, 750 receberam 

placebo e o restante tomaram o 
imunizante. O gerente geral de 
medicamentos da Anvisa, Gustavo 
Mendes, comenta os resultados. 

„A ideia foi comparar a segu-
rança do placebo com a da vacina, 
além de comparar o que a gente 
chama de anticorpos neutrali-
zantes. A ideia é fazer uma ponte 
entre o que estamos observando de 
anticorpos neutralizantes em crian-
ças versus o que observamos nos 
adultos. E a gente tem um resul-
tado importante: comparando cri-
anças de 5 a 11 anos com pessoas 

de 16 a 25 anos - mesmo com a 
dosagem diferente - a gente 
observa que existe a presença de 
anticorpos neutralizantes com a 
mesma intensidade.‰ 

Os estudos não apresentaram 
nenhum relato de evento adverso 
grave ou morte por conta da vaci-
nação. „O perfil de segurança da 
vacina, quando comparado com o 
placebo, é muito positivo. Quando 
a gente observa qualquer reação 
adversa, não tem uma diferença 
importante entre placebo e vacina. 
E não há relato de nenhum evento 
adverso sério de preocupação. Não 
há nenhum relato relacionado a 
casos muito graves ou mortalidade 
por conta da vacinação‰, comenta 
Gustavo Mendes. 

Em relação à eficácia, o grupo 
que tomou o placebo apresentou 
uma incidência maior de casos de 
Covid-19 se comparado ao grupo 
que tomou a vacina da Pfizer. 
Portanto, os técnicos estimaram 
uma eficácia de 90%. Para diferen-
ciar, os frascos de imunizantes da 
Pfizer para crianças serão produzi-
dos com tampa laranja. 
Atualmente os frascos de vacinas 
para adultos possuem tampa roxa.

COVID

Anvisa aprova vacina da Pfizer 
para crianças de 5 a 11 anos

No mês dedicado à prevenção 
e diagnóstico precoce do vírus HIV, 
a campanha dezembro vermelho 
também chama atenção para os ris-
cos de outras infecções sexualmente 
transmissíveis: as chamadas ISTs. 
Uma das mais comuns é o papilo-
mavírus humano, conhecido pop-
ularmente como HPV. 

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, o vírus atinge 
cerca de 54,6% dos brasileiros entre 
16 e 25 anos. Existem mais de 200 
tipos diferentes de HPV e nem 
todos são cancerígenos ou causam 
sintomas, pois a maioria das infec-
ções são transitórias e são combat-
idas espontaneamente pelo sistema 
imunológico. 

A ginecologista do Sistema 
Hapvida Maceió, Dra. Cláudia 
Pinto, ressalta, no entanto, que há 
risco de a infecção se tornar crônica 
e lesões pré-cancerosas evoluam 
para um câncer invasivo no colo do 
útero. „Lembrando que o HPV 
também pode atingir os homens. 
Neste caso, as complicações mais 
comuns são os cânceres que acome-
tem o ânus, orofaringe e pênis‰, 
destaca a médica. 

O papilomavírus humano é 
um grupo de vírus transmitidos sex-
ualmente, pelo contato direto com 
pele ou mucosas infectadas. 

„Muitas pessoas com HPV 
não desenvolvem nenhum sintoma, 
mas, quando eles estão presentes, os 
mais relatados são o aparecimento 
de verrugas na vulva, coceira na 
região genital e lesões no útero, 
lábios, bochechas ou garganta‰, 
explica a ginecologista. 

O uso do preservativo durante 
as relações sexuais pode ajudar a 
prevenir o HPV, mas não exclui o 
risco de contágio. „Isso acontece 
porque a presença de feridas na 
vagina, pênis ou ânus pode facilitar a 
transmissão. Além disso, o vírus 
pode ser transmitido direto pele a 
pele antes de a camisinha ser colo-
cada‰, alerta a especialista. 

ALÉM DO HIV

"Dezembro Vermelho" 
também alerta para os riscos 

da infecção pelo HPV

Frasco do imunizante terá 
tampa laranja, por conter 

diferenças na fórmula

Boleto de pagamento pode ser acessado no site do órgão; 
contribuinte escolhe pagar em cota única ou parcelada
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CORURIPE

Marx Beltrão manda recado para prefeito: 
“Você não irá dar calote nos professores”

Briga na Família Beltrão. O 
deputado federal Marx Beltrão foi 
até as redes sociais rebater as declar-
ações feitas pelo prefeito de 
Coruripe Marcelo Beltrão em uma 
rádio local quanto aos precatórios 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).  

„A lei que permite o paga-
mento desses precatórios já estava 
vigente desde março deste ano. Mas 
aprovamos uma outra lei para deixar 
bem claro para o prefeito caloteiro 
de que agora não tem mais des-
culpa. Ele tem que pagar os pre-
catórios dos professores‰, disse 
Beltrão. 

Ainda no vídeo, o parlamentar 
disse: „Chega de lero, prefeito. 
Inclusive você terá que pagar os pre-
catórios dos professores de Jequiá da 
Praia que você usou de forma inde-
vida nos seus últimos dias de man-
dato. Tem uma denúncia ajuizada 
no Ministério Público Federal 
(MPF) e o senhor prefeito irá 
responder por isso na Justiça‰. 

„O calote que deu nos profes-
sores de Jequiá não deixarei ser feito 
em Coruripe‰, finalizou Beltrão. O 
Fundef foi instituído pela Emenda 
Constitucional n.À 14, de setembro 
de 1996, e regulamentado pela Lei 
n.À 9.424, de 24 de dezembro do 
mesmo ano, e pelo Decreto nÀ 
2.264, de junho de 1997.  

A maior inovação do fundo 
con siste na mudança da estrutura de 
fi nanciamento do Ensino Fun da -
men tal no País(1… a 8… séries do an -

ti go 1À grau), ao subvincular a esse 
ní vel de ensino uma parcela dos re -
cur sos constitucionalmente destina-
dos à Educação. A Constituição de 
1988 vincula 25% das receitas dos 
Es tados e Municípios à Educação. 
Com a Emenda Constitucional nÀ 
14/96, 60% desses recursos (o que 
re presenta 15% da arrecadação glo -
bal de Estados e Municípios) ficam 
reservados ao Ensino Fundamental.  

Além disso, introduz novos 
critérios de distribuição e utilização 

de 15% dos principais impostos de 
Estados e Municípios, promovendo 
a sua partilha de recursos entre o 
Governo Estadual e seus municíp-
ios, de acordo com o número de alu-
nos atendidos em cada rede de 
ensino. 

Genericamente, um fundo 
pode ser definido como o produto 
de receitas específicas que, por lei, 
vincula-se à realização de determi-
nados objetivos. O Fundef é carac-
terizado como um fundo de 

natureza contábil, com tratamento 
idêntico ao Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) e ao Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), dada a automaticidade nos 
repasses de seus recursos aos 
Estados e Municípios, de acordo 
com coeficientes de distribuição 
estabelecidos e publicados previa-
mente. As receitas e despesas, por 
sua vez, deverão estar previstas no 
orçamento, e a execução contabili-
zada de forma específica.

PORTO CALVO

A Operação "Ðltimos Atos", 
desencadeada pela Polícia Federal 
(PF) na manhã de quinta, 16, teve 
o objetivo de apurar suposto desvio 
de verbas federais repassadas pelo 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FUNDEB), no final de 2020, ao 
município de Porto Calvo, região 
Norte do estado. 

O ex-prefeito da cidade, 
David Pedrosa (MDB), se tornou 
alvo da polícia pelas transferências 
bancárias que totalizaram R$ 
5.040.445,70 em favor de quatro 
empresas. De acordo com a 
Controladoria-Geral da União 

(CGU), que participa da operação 
em parceria com a PF, as investiga-
ções mostram que, no período de 
16 dias, iniciando-se apenas dois 
dias após o então prefeito não ter 
sido reeleito ao cargo em 2020, 
foram realizadas as transferências 
para as empresas, sem qualquer 
documento ou processo licitatório 
que respalde a execução dos recur-
sos.  

Segundo a CGU, há indicati-
vos de que parte das empresas 
beneficiadas pelos pagamentos não 
existe, figurando como fachada 
para o desvio da verba pública. 
Nesse contexto, apura-se a efetiva 

prestação de serviço ou forneci-
mento de livros e materiais esco-
lares. Também foi detectado que 
uma das empresas investigadas 
participou de licitação em compe-
tição simulada com empresa de 
propriedade de cônjuge.  

Outra empresa do esquema 
já esteve envolvida em desvios de 
verbas com recursos do FUNDEB 
em outro ente federativo. Os 
dados de algumas das pessoas físi-
cas e jurídicas investigadas, que 
foram declarados nos órgãos com-
petentes, não condizem com os 
bens de luxo e os contratos de alto 
valor com a administração púb-

lica, levantando suspeita de tenta-
tiva de ocultação de renda e patri-
mônio. 

Pelo desvio da verba pública, 
os investigados podem ser conde-
nados à pena de até 12 anos de pri-
são. Os materiais apreendidos 
serão submetidos à análise e junta-
dos ao Inquérito Policial instau-

rado na Superintendência 
Regional da Polícia Federa em 
Alagoas. *O nome da operação é 
uma referência ao momento em 
que foram realizadas as transferên-
cias bancárias suspeitas, nos meses 
de novembro e dezembro de 2020, 
já no fim do mandato do gestor 
municipal.

David Pedrosa é suspeito 
de “sumir” com R$ 5 mi 

após perder eleições

Aviso para Marcelo Beltrão foi feito pelas redes sociais; gestor é acusado de reter verbas do Fundef

Negociata envolvia empresas de fachadas 
com contratos nunca divulgados
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A Prefeitura de Maceió já 
aplicou 1.502.277 doses de vaci-
nas contra a Covid-19, sendo 
757.683 de primeiras doses, 
649.087 de segunda dose e 95.507 
de terceiras doses ou doses de 
reforço. Esses dados representam 
88,12% de população de 12 anos 
ou mais com a primeira dose, 
75,49% de população de 12 anos 
ou mais com duas doses ou dose 
única e 85,55% de adultos com 
duas doses ou dose única. De 
acordo com a secretária Municipal 
de Saúde, Célia Fernandes, os 
resultados representam muito 
mais do que números. 

„São pessoas imunizadas, 
protegidas contra um vírus devasta-
dor, que parou o mundo em 2020 e 
matou milhões de pessoas. Desde a 
chegada das vacinas, temos visto a 
queda dos números de pessoas 
infectadas e de mortes. A vacina 
salva, e o prefeito JHC tem ded-
icado o maior esforço para que toda 
a população de Maceió se vacine. 
Nós queremos vencer a pandemia e 

para isso, estamos vacinando em 20 
unidades de saúde, no PAM 
Salgadinho, na Rodoviária, na praia 
e agora estamos levando as vacinas 
às feiras, mercados e hoje começa-
mos nas escolas municipais. Vamos 
todos completar o nosso cartão de 
vacinação‰, convoca a secretária. 

A descentralização da vacina-
ção começou no dia 1À de dezem-

bro, quando 20 unidades de saúde 
passaram a vacinar sem agenda-
mento, inclusive oito unidades de 
referência, uma por distrito sani-
tário, vacinando com horário esten-
dido até as 21h. Nos dias seguintes, 
esse atendimento tornou-se ainda 
mais amplo, com a unidade móvel 
do Centro de Atendimento ao 
Turista – CAT Móvel – vacinando 

na orla de Ponta Verde e o PAM 
Salgadinho vacinando no Bloco N. 
Além disso, a vacinação também 
está disponível no CAT do 
Terminal Rodoviário de Maceió. 

Na última terça-feira (14), 
teve início o projeto itinerante 
Saúde Vai Até Você, levando a 
vacinação, junto com outros servi-
ços de saúde, a feiras livres e mer-

cados públicos de Maceió. E nesta 
quinta-feira (16), teve início a vaci-
nação em escolas municipais de 
Maceió, começando com as escolas 
Padre Pinho (Cruz das Almas), 
Antídio Vieira (Trapiche) e 
Silvestre Péricles (Pontal da Barra. 
Além dos estudantes de 12 anos ou 
mais, a vacinação nas escolas bene-
ficia pais e servidores que precisem 
atualizar o ciclo vacinal. 

„Passamos a utilizar nossas 
salas de vacina e estamos levando a 
imunização para mais próximo das 
pessoas em feiras, mercados, esco-
las, associações, oportunizando a 
todos que ainda não concluíram o 
processo da vacinação. Nossa 
estrutura foi capilarizada, o que 
diminui a necessidade de maiores 
deslocamentos de nossa população. 
Com a estrutura ampliada e ainda 
mais próxima dos maceioenses, 
esperamos que ninguém perca a 
oportunidade de completar sua 
imunização‰, afirma a diretora de 
Vigilância em Saúde, Fernanda 
Rodrigues.

IMUNIZAÇÃO

Maceió já aplicou mais de 1,5 milhão 
de doses de vacinas contra a Covid-19

Capital avança com 85,55% de população adulta vacinada com duas doses ou dose única
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Ao longo do ano de 2021, a Prefeitura de Maceió levou 
luz onde só havia penumbra. O trabalho neste ano foi de 
planejar, coordenar, controlar e fiscalizar os serviços de me -
lhoramento, manutenção e expansão do sistema de energia e 
iluminação pública. 

Responsável pela manutenção adequada e econômica do 
sistema de praças, avenidas, ruas e logradouros da cidade, a 
Superintendência Municipal de Iluminação Pública (Sima) 
promoveu revitalizações, mutirões de manutenção, obras e 
implantação de luminárias com a tecnologia em LED. Ao 
longo deste ano foram atendidas mais de 34 mil solicitações de 
manutenção que chegaram através dos canais de atendimento, 
Disque Luz, APP Ilumina Maceió e também através das redes 
sociais.Para o diretor técnico da Sima, Aleksander Rocha, esse 
número é muito satisfatório. "Os resultados são muito bons e 
estamos trabalhando de maneira intensificada para trazer a 
melhoria necessária e eficiente para os maceioenses‰, pon-
tuou.  

Quem já passou pela experiência foi Amanda Patrícia, 
que fez a abertura da solicitação de manutenção para o bairro 
do Petrópolis, usando o Aplicativo Ilumina Maceió. „Fiz a 
abertura da demanda, solicitei a manutenção de um poste que 
estava apagado na rua da minha mãe. O ambiente já estava 

escuro há um tempo e não pensei duas vezes para abrir a solic-
itação e entrei em contato com o serviço da Sima para resolver 
o problema‰, afirmou. No dia seguinte, a equipe esteve no 

local e fez a manutenção da luminária do poste que estava com 
defeito. "No outro dia a equipe estava lá, o serviço foi muito 
rápido e eficiente‰, pontuou. 

A decoração natalina também fez parte das ações da 
Sima. O Natal de Todos Nós está presente em diversos pon-
tos da cidade: no Centro; nos mirantes do Jacintinho e de 
Ipioca; na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes; no 
Papódromo, no Vergel do Lago; na Praça São Sebastião, no 
Pontal da Barra; na Praça do Centenário, no bairro do Farol; 
e nas duas entradas da cidade, nas regiões Norte e Sul. 

Na orla marítima, cerca de 700 coqueiros foram ilumi-
nados, além de 640 figuras natalinas nos postes, um Papai 
Noel de quatro metros de altura, figuras de pelúcias espalha-
das pela orla, painel iluminado, figuras de anjos e estrelas e, 
por fim, um túnel no estacionamento do Alagoinhas de 12 
metros de largura e 45 de extensão totalmente iluminado 
pela Sima. 

Para o superintendente da Sima, João Folha, este Natal 
traz mais expectativa, pois será o primeiro neste período de 
cuidados por conta da pandemia da Covid-19.

Natal de todos nósMutirão de Iluminação

SEM PENUMBRA

Com tecnologia e sustentabilidade, Maceió 
se torna uma cidade mais iluminada

O Mutirão de Iluminação também fez parte da gestão e 
durante o tempo que estava em vigência trouxe resultados pos-
itivos. O mutirão foi idealizado com o intuito de otimizar o ser-
viço de manutenção nos bairros. No total, foram atendidos 16 
bairros da capital, totalizando mais de 726 reparos realizados 
em luminárias com defeito. 

Durante esse tempo de trabalho, uma das prioridades 
sempre foi levar uma iluminação de qualidade às comunidades 
com registros de vulnerabilidade social em Maceió. 

Dessa forma, foi realizada a substituição das luminárias 
convencionais de vapor de sódio por LED em 20 grotas de 
Maceió, garantindo mais dignidade, bem estar e segurança 
para a população. Ao todo, foram instaladas, apenas nas gro-
tas, 1.921 luminárias de LED.  

No total, em 2021, as grotas e demais pontos beneficia-
dos com a nova política de iluminação da Prefeitura de Maceió 
ultrapassa 3.500 luminárias de LED instaladas pela cidade. 

Equipes da Sima atuam diariamente para assegurar iluminação de qualidade e econômica em diversos pontos da capital
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

PRIMO GIGANTE
O líder comunitário e político Jenivaldo Primo tem feito um 

brilhante trabalho em busca de soluções para os problemas de 
Maceió. Primo, como é conhecido no meio político, e na sociedade 
maceioense, virou um gigante na prefeitura da capital levando as 
demandas da população e tendo êxito em suas solicitações que visa 
sempre a melhoria para o povo e para a cidade. ANDERSON DE ARRUDA MENEZES A R T I G O

NOVO DESEMBARGADOR
Está marcada para a próxima segunda-feira, às 10 horas, a posse 

do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas.Orlando 
Rocha teve seu nome aprovado por unanimidade do pleno do Tribunal 
de Justiça.

VACINAÇÃO EM ALTA
A Prefeitura de Maceió já aplicou 1.502.277 doses de vacinas con-

tra a Covid-19, sendo 757.683 de primeiras doses, 649.087 de segunda 
dose e 95.507 de terceiras doses ou doses de reforço. Esses dados rep-
resentam 88,12% de população de 12 anos ou mais com a primeira dose, 
75,49% de população de 12 anos ou mais com duas doses ou dose única 
e 85,55% de adultos com duas doses ou dose única.

CONTINUA PRESO
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de 

Moraes negou o pedido de soltura da defesa de Roberto Jefferson, e 
manteve a prisão do ex-deputado. Em sua decisão, o ministro julgou ser 
„necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução 
criminal‰ a manutenção da prisão preventiva de Jefferson.

Existem pessoas que fogem 
do envolvimento emocional nos 
relacionamentos. Quanto mais 
compromisso percebem, maior é a 
necessidade de escapar que elas 
sentem. 

A Síndrome de Houdini 
alude precisamente às habilidades 
do místico escapista húngaro do 
século XIX. No entanto, neste 
caso, estamos falando de um 
escapismo psicológico derivado 
da evitação, no qual seria possível 
escapar de uma situação familiar, 
de um trabalho ou das obrigações 
diárias. 

As lutas de egos, a compla-
cência e a dificuldade de se 
expressar de forma autêntica sem 
causar mal ao outro são circun-
stâncias comuns nas relações 
interpessoais. Dito isso, o fato de 
que muitas pessoas escapem 
destas relações expressa um sin-
toma muito mais profundo na 
sociedade atual. 

Em muitos casos, a relação é 
direta: quanto maior o compro-

misso, maior a „necessidade‰ de 
escapar. É algo comum em muitas 
pessoas, mas quais são as verda-
deiras causas deste fenômeno? 
Por que é tão complicado se 
envolver emocionalmente? 

O envolvimento emocional 
que a maioria dos nossos relacion-
amentos requerem nunca foi tão 
questionado. Os laços sociais tiv-
eram um papel ativo na evolução 
da nossa espécie. 

A implicação também pode 
ser definida pelo seu oposto, o 
distanciamento. Tanto os sen-
timentos quanto a capacidade de 
exteriorizá-los são fundamentais 
para haver empatia com os 
demais. 

Vivemos hoje em uma socie-
dade individualista na qual os 
movimentos liderados pela juven-
tude são cada vez mais dispersos. 
Esta característica não é vista 
somente nos relacionamentos 
amorosos, mas também nas rela-
ções de amizade, que tendem ao 
utilitarismo. 

Analisamos o escapismo 
emocional como um fenômeno 
individual e social. Não somos 
necessariamente escapistas só 
porque nos encaixamos em alguns 
dos pontos do perfil definido 
neste artigo. 

Devemos analisar nossas 
ações e, se detectarmos alguma 
característica do tipo escapista, 
podemos detê-la antes que se 
torne sistemática 

O conhecido ditado de que 
„Entre o amor e o ódio só há um 
passo‰ se transformou em „Do 
amor à rejeição, só um olhar‰. 

Embora possamos, sem 
dúvida, identificar a síndrome de 
Houdini em várias pessoas que 
passaram pelas nossas vidas, é 
preciso ser objetivo. 

O individualismo e a veloci-
dade com a qual as coisas ao 
nosso redor caminham também 
influenciam as nossas relações, 
por isso, agora estas relações 
demandam mais e melhores 
reflexos sociais 

Já ouviu falar sobre a sindrome de Houdini? 

Mais uma edição de honorar-
ia, promovida pelo Núcleo de 
Combate à Improbidade 
Administrativa, o NCIA, homena-
geou o empresário e jornalista 
Vitor Jatobá Cansanção, por conta 
dos serviços prestados à sociedade. 

O evento aconteceu no bairro 
do Farol e foi entregue ao diretor e 
editor-chefe do A Notícia, 
Wellington Sena, o Certificado de 
Honra ao Mérito também em rel-
evância ao serviço feito dentro da 
mídia em Alagoas. 

A Medalha do NCIA home-
nageia políticos e personalidades 
que obtiveram aprovação pela 
diretoria e que possuam idonei-
dade moral e relevantes serviços 
prestados dentro da comuni-
dade. 

HOMENAGEADO - Vitor 
Cansanção ganhou notoriedade 
devido à sua atuação na denúncia 

de casos de desvio de dinheiro 
publico, além de cobrar e dar pub-
licidade a casos emblemáticos do 
Estado, como o escândalo 
envolvendo o chefe do executivo 
municipal de Maceió, Rui Soares 
Palmeira, e alguns de seus asses-
sores. Denúncias essas que culmi-
naram no esfacelamento do grupo 

político de Rui e consequente-
mente o levando à derrota nas 
urnas nas eleições municipais de 
2020. 

Vitor se destaca não só como 
profissional mas também com suas 
atitudes pessoais e pela capacidade 
de utilizar alta tecnologia dentro 
de veículos de comunicação.

PERSONALIDADE DO ANO: Vitor Cansanção recebe honraria 
do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa – NCIA
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O CRB  definiu um nome para substituir o zagueiro Caetano, que não renovou o contrato. Gilvan, do 
Botafogo, abriu negociação e está perto de ser anunciado. O defensor tem 32 anos, é canhoto e disputou 35 par-
tidas nesta temporada pelo time carioca, atual campeão da Série B. Entre 2017 e 2020, Gilvan defendeu o 
Atlético-GO e tem muita identificação com o clube.

Providências

O CRB anunciou na quarta à noite as três primeiras contratações para 2022. Fecharam com a diretoria o 
meia Rafael Longuine, que volta do clube, o zagueiro Wellington Carvalho, ex-Coritiba, e o lateral-direito Raul 
Prata, ex-Vitória. Os três tiveram até arte divulgada nas redes sociais. Longuine deixou o Galo no ano passado, 
depois de sofrer uma séria lesão no joelho. Aos 31 anos, ele voltou a jogar em 2021 e disputou 14 partidas da 
Série B pelo Operário-PR.

Galo 2022

Nas Laranjeiras
O Fluminense deu mais um 

pas so na tentativa de contratar o me -
ia-atacante Ricardo Goulart. Após as 
conversas iniciais, a diretoria tricolor 
formalizou uma propos ta ao estafe 
do jogador de 30 anos, que está livre 
no mercado desde quan do rescindiu 
com o Guang zhou Evergrande, da 
China, em novembro.

Intensão
Com a posse de Rodolfo Landim como compromisso na quinta-feira, 

os dirigentes rubro-negros embarcam para São Paulo na manhã de sexta e 
lá pegam o voo para Lisboa. A presença na capital portuguesa torna quase 
obrigatória uma conversa com Jorge Jesus, que vive situação delicada no 
Benfica com a corda no pescoço e dois clássicos com o Porto pela frente.

Timbu fogoso
O Náutico oficializou suas duas primeiras contratações para a tem-

porada de 2022. No caso, o zagueiro Wellington, de 30 anos, que dispu-
tou a última Série B no CSA, e o atacante Ewandro, de 25 anos, que foi 
dispensado do CRB no início de novembro.

De olho vivo
Marco Túlio, Tonini e Yann Rolim interessam ao técnico do CSA, 

Mozart e ainda negociam com o clube. O  presidente  Omar Coelho con-
firmou as negociações com os três jogadores. 

Glória Jesus!
O Flamengo vai decolar na 

busca por um treinador. Depois de 
pouco mais de 20 dias da demissão 
de Renato Gaúcho, Marcos Braz e 
Bruno Spindel viajaram nesta sexta-
feira  para Portugal para uma tenta-
tiva final por Jorge Jesus e três out-
ras cartas na mesa: Carlos 
Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo 
Sousa.

Plano garantido
O Palmeiras tem negociação 

encaminhada para contratar o ata-
cante Rafael Navarro, de 21 anos. 
Destaque do Botafogo na Série B, o 
jogador fica livre no início de 2022 
e deve fechar com o Verdão. O cen-
troavante se encaixa no perfil dese-
jado pelo Verdão: atleta jovem, 
com potencial técnico e capacidade 
de revenda no futuro.

O Cruzeiro ficou mais próx-
imo de finalizar a negociação com 
o lateral esquerdo e zagueiro 
Danilo Avelar. As partes avança-
ram nas tratativas nas últimas 
horas. Existe tentativa de acerto 
definitivo entre a Raposa e o joga-
dor. Para isso, é necessária a 
rescisão com o Corinthians.

Estruturando

Último adeus!

O volante Yuri escreveu uma mensagem de despedida do CSA em sua rede social. Ele revelou que fez a 
escolha de não permanecer no clube para a temporada 2022 e definiu que a decisão foi dolorosa. "Em 2018 não 
tive escolha, tive que ir embora. Dessa vez foi uma escolha minha, uma escolha que não foi fácil de fazer, e talvez 
por isso esteja doendo mais."

Para a temporada 2022, o ex-ídolo da torcida do CRB, Neto Baiano fechou com o CSE e se apresentou  
no estádio Juca Sampaio. O atacante, de 39 anos, vai vestir a camisa do Tricolor de Palmeira dos ̧ ndios em 2022, 
a fim de disputar  a Copa Alagoas, o Campeonato Alagoano e a Série D.

Tricolor palmeirense

O volante, Yuri de 27 anos, terminou a temporada como um dos principais jogadores do elenco do CSA. 
As boas atuações no Brasileiro chamaram atenção e ele entrou na mira do Vasco para a próxima temporada. 
Com 102 roubadas de bola, Yuri foi o jogador com maior número de desarmes na Série B.

Histórico
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