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Dutra anuncia 
R$ 250 mil para saúde 
e aumento do efetivo 
da PM de Barretos

O vereador Raphael Dutra es-
teve reunido com o secretário-exe-
cutivo da Polícia Militar, Álvaro Ba-
tista Camilo, em São Paulo. Dentre 
os pedidos está o aumento do efeti-
vo da Polícia Militar em Barretos, o 
que pode ocorrer a partir de março 
de 2020. Dutra também anunciou 
verbas, no total de R$ 250 mil, para 
Santa Casa e Hospital de Amor.

Câmara explica 
sobre Unifeb

O Projeto de Lei Complemen-
tar 43/2019, que faz alterações na 
Lei Complementar 154/2011, foi 
votado e aprovado pela Câma-
ra Municipal de Barretos durante 
a Sessão Ordinária realizada na 
segunda-feira, 2 de dezembro. A 
autoria da proposta é do prefeito 
municipal, Guilherme Henrique 
de Ávila. A matéria, que recebeu 
emendas, não trata da natureza ju-
rídica da Fundação Educacional de 
Barretos, que continua sendo públi-
ca de regime jurídico privado, como 
sempre esteve determinado na Lei 
Complementar nº 154/2011. As 
alterações, que tiveram apoio dos 
vereadores, têm o único objetivo 
de facilitar a gestão da fundação. 
Estas modificações estão descritas 
claramente no texto do projeto.
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APAE desenvolve ação solidária 
e sorteia um veículo zero km

A APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), de Barretos, está desen-
volvendo uma “Ação Solidária 
entre Amigos”, para arrecadar 
fundos com o objetivo de “fe-
char as contas de 2019” e, tam-
bém, para garantir estabilidade 
econômica nos meses de janei-
ro, fevereiro e março de 2020, 
época em que a entidade rece-
be pouco auxílio.

A coordenadora da ação, 
Dora Flora Sarri, solicita que as 
empresas e empresários de Bar-
retos “nos ajude nas vendas dos 
cupons e também na compra de 
cupons para colaborar com a 
ação e ajudar a entidade”.

O empresário Gustavo Ab-
bade, do Auto Posto GranVia, 

é um dos apoiadores da acão, 
por isso, está expondo em seu 
estabelecimento (na Via Con-
selheiro Antônio Prado, 808, 
bairro Pereira), o veículo a ser 
sorteado na promoção.

Cada bloquinho tem 50 
números e cada número custa 
R$ 1,99. O comprador ganha 
o direito em participar do sor-
teio de um MOBI EASY, qua-
tro portas, cor branca, pintura 
sólida, pela Loteria Federal do 
dia 18 de dezembro de 2019. 
Os números serão vendidos 
até o dia 17 de dezembro.

Os postos de vendas dos 
bilhetes são a sede da APAE, 
Savegnago Supermercados, 
Auto Posto Gran Via, os 
mensageiros que arrecadam 

as doações, funcionários da 
APAE e, se o interessado pre-
cisar, pode telefonar para (17) 
98157-7189, falar com Dora, 
que a entidade faz a entrega 
na residência.

A promoção é uma parce-
ria das APAES de Barretos e 
Guaíra. A  entidade de Barre-
tos é uma Escola de Educa-
ção Especial que, atualmente, 
atende 310 alunos das cidades 
de Barretos e Colômbia, de 
diversas faixas etárias. 

“Temos como objetivo 
principal emancipar, salva-
guardar, garantir e efetivar os 
direitos de todos esses cida-
dãos, conquistando melhorias 
em sua qualidade de vida”, 
destaca Dora Sarri. 

Nesta quinta-feira (5), a 
reitora do Unifeb, Sissi Ka-
wai Marcos, recebeu home-
nagem do CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de 
São Paulo), em sua sede na 
capital paulista.

Anualmente, o CREA-SP 
concede diploma de Mérito 
da Engenharia e Agronomia 
Paulista a profissionais que 
se destacam por suas ações 
em prol da área tecnológica.

Sissi Kawai foi escolhida 
em função do trabalho desen-

volvido à frente da reitoria do 
Unifeb em todos esses anos 
na instituição e, também, pela 
postura na vida profissional.

Sissi Kawai Martos é 
formada em Agronomia 
pela USP (Universidade de 
São Paulo), tem mestrado 
e doutorado em Engenha-
ria Agrícola pela Unicamp 
(Universidade Estadual de 
Campinas), e consultora 
adhoc da Revista Horticul-
tura Brasileira e membro do 
Comitê Editorial da Revista 
Ciência e Cultura.

Reitora do Unifeb foi 
homenageada pelo CREA-SP

Oliver Leilões 
está em nova sede

Um coquetel para convidados e funcionários, marcou a inau-
guração das novas instalações da Oliver Leilões, na última quar-
ta-feira (4), em Barretos. Agora, a Oliver Leilões atende sua vas-
ta clientela na rua 26, 2448, no bairro Aeroporto, funcionando 
em horário comercial, das 8 às 11 horas e das 13 às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira. De acordo com Danilo Oliveira, respon-
sável pela empresa, a Oliver Leilões presta serviços referentes a 
leilões judiciais e extrajudiciais, investimentos imobiliários e de 
rendas variáveis. Para mais informações, basta que o interessado 
telefone para (17) 3312-9050 e (17) 99746-5865. “Nossa em-
presa e nossos colaboradores possuem qualificações necessárias 
para este tipo de prestação de serviços, com reconhecimento no 
mercado onde atuamos”, destacou Danilo Oliveira.

Comércio tem horário 
noturno a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 6 
de dezembro, o comércio co-
meça a funcionar em horário 
noturno, especial à promoção 
Natal Encantado, organizada 
pela ACIB e Sincomércio, em 
parceria com a prefeitura. As 
lojas do calçadão e todo o co-
mércio central ficarão abertos 
aos consumidores, de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 22 horas e, aos sábados, das 9 às 18 horas. O 
horário especial, definido entre o Sincomercio e o Sindicato dos Empre-
gados do Comércio, dá oportunidade para todos os barretenses e con-
sumidores da região, realizar suas compras. A premiação da campanha 
Natal Encantado para o consumidor que comprar no comércio local, será 
1 moto zero km e 12 vales compras de 1.000,00 cada. O consumidor 
concorre retirando o cupom nas lojas, preenchendo seus dados e de-
positando nas urnas do próprio comércio. Na foto, A decoração com 
luzes e Árvore Gigante conta, também, com a popular Casinha do 
Papai Noel, construída em parceria com a Pacaembu Construtora.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Ser voluntário é muito mais 
que doar parte do seu tempo 
em prol do próximo, é ofere-
cer amor e carinho sem pedir 
nada em troca. Neste dia 5 de 
dezembro, foi celebrado o Dia 
Internacional do Voluntário.

Segundo dados da última 
pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), realizada em 
2018, o voluntariado é prati-
cado por mais de sete milhões 
de brasileiros, corresponden-
do a 4,3% da população, com 
mais de 14 anos.

Ainda, segundo a pes-
quisa, a duração média das 
atividades voluntárias era de 
mais de 6 horas por sema-
na. A maior parte dos traba-
lhos voluntários é realizada 
por mulheres e, geralmente, 
acontecem em instituições 
sem fins lucrativos, como 
congregações religiosas, sin-
dicatos, condomínios, parti-
dos políticos, escolas, asilos, 
hospitais, entre outros.

E o trabalho voluntário 
na área da saúde tem uma 
grande importância para 
quem está passando por um 
momento delicado e necessi-
ta, não apenas de tratamento 
médico, mas também de cari-
nho, apoio e atenção.

Um voluntário não espera 
nada em troca. Ser um voluntá-
rio muda definitivamente a vida 
de milhares de pessoas todos os 
dias e, é por isso, que muitos 
sentem vontade de ajudar.

As instituições do terceiro 

setor dependem de doações 
e da ajuda da comunidade. É 
um trabalho muito valoriza-
do em instituições, que nem 
sempre têm condições de for-
mar um quadro de colabora-
dores completo para atender 
toda demanda e atingir os 
objetivos da missão.

DE PACIENTE A 
VOLUNTÁRIO

Há 9 anos, Mozart Calis-
to é um dos voluntários da 
Pró-Renal. Ele explica que 
sempre contribuiu com a fun-
dação, antes mesmo de se tor-
nar paciente, quando perdeu 
as funções renais por fatores 
hereditários, mas o desejo de 
ser um voluntário surgiu após 
passar por diálise durante cin-
co anos, até receber o trans-
plante de rim, na instituição.

Atualmente, o trabalho de 
Calisto é realizado nas clíni-
cas de hemodiálise e também 
fora, onde recebe pessoas de 
diversas partes do país que 
irão realizar o tratamento na 
instituição.

“Eu estive na máquina por 
muitos anos e sei o quanto 
foi gratificante ver as pessoas 
nos visitarem. A importância 
de ser um voluntário é perce-
ber o quanto é importante ter 
alguém do nosso lado quan-
do necessitamos. Enquanto 
tiver força e saúde este é o 
meu projeto, ajudar o próxi-
mo”, afirma o voluntário.

A grande mentira
O escritor e colunistas de dezenas de jornais e sites do país, Percival Puggina, membro da Academia Rio-

-Grandense de Letras, nos faz pensar melhor e refletir sobre a pobreza e riqueza, além da distribuição rendas 
no país, por meio deste texto de sua autoria e que publicamos aqui, no nosso espaço de opinião. Segue.

Há um número significati-
vo de pessoas para as quais a 
causa da pobreza no Brasil é a 
concentração da riqueza “nas 
mãos de uns poucos”. Ou, em 
outras palavras, que os pobres 
são pobres porque os ricos são 
ricos. Ou ainda, numa pers-
pectiva instrumental, que para 
acabar com a pobreza é preci-
so dividir a riqueza (a palavra 
mais usada é “partilhar”).

Mensagens assim são dispa-
radas cotidianamente desde vá-
rias fontes, nos meios de comu-
nicação, nas redes sociais, nas 
salas de aula, nos sindicatos, 
nas igrejas, nas conversas de 
bar e nos ambientes culturais.

Sob tal bombardeio de in-
verdades seria impossível que 
o conceito não derrubasse as 
resistências que a razão pu-
desse propor, fazendo de toda 
riqueza um mal e de todo rico 
um sujeito perigoso.

Andaríamos mais rapida-
mente e melhor na direção cer-
ta se entendêssemos o quanto 
é enganadora essa leitura ideo-
lógica, a partir da qual a uto-
pia socialista é receitada como 
remédio no teclado do micro, 

na folha do livro, na coluna do 
jornal e na sala de aula.

Existem explicações muito 
mais racionais para a pobreza 
de tantos brasileiros e para a 
pobreza do país.

O Estado brasileiro se agi-
gantou e engole mais de 40% 
do PIB nacional, gerando uma 
brutal concentração de renda 
em torno de si mesmo e obri-
gando os cidadãos a trabalha-
rem de 1º de janeiro até 31 de 
maio para pagar impostos.

Tais impostos são pagos 
para um retorno em serviços 
que, ou não são prestados, ou 
não têm a qualidade que se 
deveria esperar.

A corrupção e os corpora-
tivismos atacam, simultanea-
mente, o bolso dos cidadãos 
gerando uma apropriação pri-
vada de recursos que, em tese, 
deveriam estar a serviço de 
todos, produzindo desenvol-
vimento econômico e social.

Os dois fatores espantam 
investidores externos e tor-
nam o país pouco atrativo a 
quem tenha destinos mais se-
guros para seus recursos.

Nosso modelo institucio-

nal é causa de permanente 
instabilidade política e de cri-
ses que se sucedem umas às 
outras, somando-se aos fato-
res de risco do país.

A irracionalidade do presi-
dencialismo dito de “coalizão” 
transforma o voto parlamen-
tar em commodity com preço 
no mercado dos interesses em 
jogo, levando a corrupção para 
dentro do parlamento.

Por mais que pareça lugar 
comum, a afirmação segundo 
a qual a maior riqueza de um 
país é representada pelo seu 
povo, não pode ser negligen-
ciada ao avaliarmos os mo-
tivos da existência de tantos 
pobres e de tão evidentes si-
nais de pobreza no Brasil.

Uma rápida busca no Goo-
gle evidenciará que algo en-
tre 60 e 82% dos postos de 
trabalho abertos no país não 
são providos por falta de ca-
pacitação dos pretendentes. É 
reprodutor de miséria e causa 
de baixo desenvolvimento so-
cial um sistema de ensino de 
pouca qualidade.

Todo ano, em proporções 
demográficas, apresentam-

-se ao mercado de trabalho 
jovens egressos do ensino 
médio que não conseguem 
montar uma regra de três, não 
sabem interpretar o que lêem 
e não se expressam de modo 
adequado no idioma nacional. 
Onde encontrar o bom empre-
go e o salário digno?

Ademais, há uma razoável 
possibilidade de que parcela 
significativa de tais jovens te-
nha recebido, em sala de aula, 
a lição freireana de que é opri-
mida pelo capitalismo opressor.

Por incrível que pareça, 
é dentro desse cenário que a 
grande mentira encontra seu 
público, disperso em todas as 
classes sociais.

Chega a ser criminoso 
atribuir à empresa privada, ao 
investidor, ao empregador, ao 
gerador de riqueza as culpas 
pela pobreza visível no país 
e, ao mesmo tempo, perversa-
mente, inocentar os verdadei-
ros responsáveis: o Estado e a 
carga tributária, a corrupção e 
os corporativismos, a irracio-
nalidade do modelo institucio-
nal, a instabilidade política e a 
má qualidade da Educação.

Com a inclusão aprendemos mais

A lei de cotas garante à 
pessoa com deficiência, seja 
ela física, mental ou intelec-
tual, o seu espaço no merca-
do de trabalho. As empresas 
devem cumprir a obrigato-
riedade em porcentagens, de 
acordo com o número de fun-
cionários contratados, confor-
me a Lei Brasileira de Inclu-
são (Lei nº 13.146).

Mais que uma obrigatorie-
dade, incluir pessoas com de-
ficiência é responsabilidade e 
comprometimento no suporte 
e desenvolvimento delas nas 
atividades laborais. É apren-
dizado também para a equipe 
que recebe, pois aprenderá a 
lidar com a diferença.

Por isso, não é somente 

uma inclusão para cumprir 
cota. É uma via de mão dupla, 
onde ambas as partes serão 
beneficiadas, tanto a pessoa 
contratada quanto a empresa e 
os colegas de trabalho.

São João Paulo II, em 
1981, celebrando o Dia Mun-
dial da Paz, recordou as ini-
ciativas do “Ano Internacio-
nal das Pessoas Deficientes”, 
invocando particulares cuida-
dos para a solução dos seus 
graves problemas. Enfatizou 
o convite a que se tome a pei-
to a sorte desses irmãos.

Sua Santidade animava as 
várias iniciativas incitando, 
sobretudo, os filhos da Igreja 
Católica a darem exemplo da 
generosidade total.

Com esse propósito, o 
departamento de Recursos 
Humanos da Fundação João 
Paulo II/Canção Nova, tem 
buscado, de forma efetiva, a 
inclusão da pessoa com de-
ficiência no seu quadro de 
colaboradores, tendo como 
prioridade um olhar atento ao 
seu desenvolvimento global, 
conforme orienta a Lei Bra-
sileira de Inclusão, e a Santa 
Sé sobre todos aqueles que se 
dedicam ao serviço à pessoa 
com deficiência.

Assumindo, assim, seu 
compromisso com a promo-
ção e o desenvolvimento hu-
mano, através do trabalho.

Sendo assim, é feita uma 
busca dos candidatos inte-
ressados nas diversas áreas e 
frentes de trabalho, bem como 
o contato com entidades que 
trabalham e promovem o de-
senvolvimento da pessoa com 
deficiência.

Um exemplo a ressaltar é a 
APAE e os familiares, que con-
fiam seus alunos e filhos para 

trabalharem nesta instituição.
Os candidatos seleciona-

dos para as diversas áreas de 
atuação desenvolvem um tra-
balho com esmero, compro-
metimento e responsabilidade 
e, passando pela experiência 
na instituição, se preparam 
profissionalmente para conti-
nuarem trabalhando nela ou 
saem capacitados para busca-
rem outras oportunidades no 
mercado de trabalho.

Acompanhar as pessoas e 
observar nelas o crescimento 
profissional, as habilidades 
que desenvolvem nesse cami-
nho, é muito gratificante. Não 
fazemos nada além da nossa 
missão, pois todos nós huma-
nos nos encontramos nesta 
mesma condição, e precisa-
mos uns dos outros para nos 
desenvolver.

 Na Canção Nova, não se 
permite parar nas limitações e 
este tem sido o nosso trabalho 
de inclusão. Monsenhor Jonas 
Abib diz: “Somos profissionais 
em contínuo aperfeiçoamento”. 

Dedicação e atenção 
para quem mais precisa



PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho.” (Robin Willians)
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Rancho do Peãozinho, 
lazer nas férias!

Crianças de férias? Que tal gastar energia e se divertir em um 
amplo espaço que permite diversas possibilidades de ativida-
des ao ar livre e contato com a natureza? O Rancho do Peãozi-
nho possui várias espécies de animais entre aves, lhamas e car-
neiros, réplicas de dinossauros incluindo uma com 18 metros 
de altura, playground com gira gira, balanço, gangorra e casa 
na árvore, quadra poliesportiva (basquete, vôlei e futebol), pula 
pula, lanchonete que funciona nos finais de semana, além de 
áreas gramadas para piquenique e muito espaço para deixar a 
criatividade das crianças à vontade. A novidade para este final 
de ano é que os dois banheiros, masculino e feminino, possuem 
trocador para bebês, praticidade e comodidade para o pais. A 
entrada é gratuita e o local fica aberto à visitação todos os dias 
das 9h às 17h. (Foto: Roberto Galhardo)

Marlene Rodrigues esteve dia desses em Ar-
raial do Cabo/RJ, curtindo bons momentos e 

apreciando belas praias. Tudo de bom!!!

Hoje (06/12) é dia de festa para a empresária Mariana Falcão 
Gonzaga que completa mais um ano de vida. Os beijos e abra-
ços ficam por conta dos amigos, familiares, do filho Nicolas e 

do marido Leonardo Gonzaga. Tudo de bom Mari!!!

Parabéns para o Secretário de Ordem Pública Cláudio Muroni que completa 
hoje (06/12), mais um ano de vida! A festa será completa ao lado de sua Julia-

na Sarri e das filhas Giovanna e Helena. Felicidades Muroni!!!

Amanhã (07/12) é dia de festa para Letícia Cristina, e a 
data será bastante comemorada ao lado dos amigos e 
felicitada pelos familiares, o carinho especial fica por 

conta do amado Luís Fernando. Parabéns Lê!!!

Finalmente chegou o grande dia, Julia Helena vai debu-
tar. Ela completa os seus 15 anos domingo (08/12), mas 
antecipa para amanhã a comemoração da data especial e 
a tão esperada valsa. Felicidades Julia!!!

Segunda-feira (09/12), as atenções se voltam para o Prefeito 
de Barretos, Guilherme Ávila, que vira mais uma folhinha 

do calendário da vida. Apaixonado por animais, Guilherme 
sempre exibe seus cães nas redes sociais, na foto está com o 

brincalhão Rock Balboa. Parabéns Guilherme!!!

Flash em Glaucia, Talita 
e Milton tendo aquela 

pequena e rápida reunião 
de amigos, jornalistas e 
assessores de imprensa!

Até nisso eles se combinam, fazem aniversário no mesmo dia. 
Isso mesmo, ontem (05/12) foi dia do casal André Luís Morconi e 
Fabiola Martins celebrar mais um aniversário, e na data especial 

as felicitações ficaram por conta dos amigos e familiares, e os 
beijos e abraços dos filhos, Beatriz, Bruna e Moisés. Parabéns!!!
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Dutra conquista R$ 250 mil para a saúde e 
anuncia aumento do efetivo da PM em Barretos
O vereador Raphael Du-

tra (PSDB) conquistou verbas 
para a saúde de Barretos que 
totalizam R$ 250 mil. “Fiquei 
feliz com o empenho do ges-
tor Henrique Prata, que agili-
zou a documentação para que 
conseguíssemos estas emen-
das”, disse Dutra.

As emendas foram con-

No dia 27 de outubro, o ple-
nário do Tribunal de Contas da 
União (TCU) aprovou a reno-
vação antecipada de contrato de 
concessão da malha ferroviária 
paulista por mais 30 anos.

O traçado ferroviário Pra-
dópolis-Barretos-Colômbia, 
com extensão de 185 km, está 
inserido no contrato de recu-
peração e modernização. Ini-
cialmente a recuperação e 
modernização estavam pre-

vistas para o início de 2019-
2020, com investimentos na 
ordem de R$ 32 milhões.

“Uma importante notí-
cia para a questão logística de 
Barretos e região, pois há anos 
acompanho o trabalho e sei da 
importância para as empresas e 
indústrias que utilizam do por-
to de Santos para suas exporta-
ções”, comentou nesta semana, 
o vereador Paulo Correa.

“Agradeço o empenho do 

deputado federal Márcio Alvi-
no (PL), presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Infraes-
trutura Viária e Mobilidade 
Urbana da Câmara dos De-
putados, por todo apoio, e ao 
diretor Regulatório e Institu-
cional da Rumo, Guilherme 
Penin, pela persistência em 
concretizar esta antecipação de 
contrato, onde serão investidos 
mais de R$ 7 bilhões”, apon-
tou o vereador barretense.

O Senado Federal apro-
vou na última quarta-feira (4) 
o projeto de lei complementar 
nº 55 de 2019, que autoriza os 
estados a isentar templos reli-
giosos e entidades beneficen-
tes de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) por até 15 anos.

Igrejas já têm imunidade 
tributária para não pagar ou-
tros impostos, como Imposto 
de Renda, IPTU e IPVA. O 
texto seguiu para sanção pre-
sidencial. A proposta altera a 
lei complementar nº 160 de 
2017, que definiu prazos para 

os estados concederem incen-
tivos fiscais.

Pela lei, o prazo máximo de 
15 anos de isenção de ICMS 
vale para a agropecuária, para 
a agroindústria, além de inves-
timentos em infraestrutura ro-
doviária, aquaviária, ferroviá-
ria, portuária, aeroportuária e 
de transporte urbano.

Desde a Constituição de 
1988, a União, os estados, o 
Distrito Federal e os muni-
cípios são proibidos de insti-
tuir impostos sobre templos de 
qualquer culto. Essa garantia é 
conhecida tecnicamente como 

“imunidade tributária”, porque 
há uma previsão constitucional.

Com essa imunidade, as 
igrejas não pagam IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano), Imposto de Renda 
sobre o que arrecadam em dí-
zimo, IPVA (Imposto Sobre 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores) sobre os veículos 
que possuem e ISS (Imposto 
Sobre Serviços).

Nos casos de isenção, 
como o do ICMS, são neces-
sários projetos de lei comple-
mentar, com prazo de vigên-
cia dos incentivos fiscais.

quistadas junto ao deputa-
do estadual, Arthur do Val, o 
“Mamãe Falei” (DEM/SP). 
Serão destinadas R$ 100 mil 
para a Santa Casa e R$ 150 
mil para o Hospital de Amor. 

EFETIVO DA PM
Na semana passada, Dutra 

esteve reunido com o secretá-
rio-executivo da Polícia Mili-

tar, Alvaro Batista Camilo em 
São Paulo. Dentre os pedidos 
está o aumento do efetivo da 
Polícia Militar em Barretos.

“O Coronel Camilo garan-
tiu que aumentará o efetivo a 
partir de março de 2020”, afir-
mou Dutra. Atualmente a 1ª 
Companhia da Polícia Militar 
com sede em Barretos possui 

86 homens nas ruas e possui 
déficit de 24 homens.

O vereador solicitou, tam-
bém, a implantação de um 
CAEP (Companhia de Ações 
Especiais de Polícia) que será 
analisado pelo secretário.

“São homens e mulheres 
preparados e treinados no pa-
drão Rota e da Força Tática, 
que possuem bons armamentos 
e equipamentos de inteligência 
e, também, coletes à prova de 
balas”, explicou Dutra.

Ainda, durante a reunião com 
Coronel Camilo, o vereador rei-
vindicou aumento do efetivo da 
Polícia Civil do município.

Senado isenta igreja de ICMS por 15 anos

Recuperação do traçado ferroviário 
passa a ser uma realidade em Barretos

TCU aprova renovação antecipada de contrato de concessão da malha ferroviária paulista a Rumo
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As férias escolares já co-
meçaram e sem as atividades 
rotineiras as crianças ficam 
com energia de sobra e os pais 
em busca de atrações.

O Rancho do Peãozinho, es-

O Poupatempo lançou na 
última terça-feira (3) uma ação 
para arrecadar alimentos  em 
todas as unidades do programa 
no Estado. São aceitas doações 
de itens que compõe a ces-
ta básica, como arroz, feijão, 
açúcar e farinha, entre outros 
produtos não perecíveis, até o 
próximo dia 18 de dezembro.

Os itens arrecadados se-
rão destinados a famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social e a distribuição dos 

donativos feita pelo Fundo 
de Solidariedade do Esta-
do ou pelo Fundo Social de 
cada município.

É importante que os pro-
dutos estejam em suas emba-
lagens originais e que o prazo 
de validade seja de, pelo me-
nos, 90 dias. Todos os itens re-
cebidos serão transformados 
em cestas básicas, destinadas 
às entidades cadastradas pelo 
Fundo Social na capital e in-
terior. (Foto: Arquivo)

Poupatempo lança ação para 
arrecadar alimentos para o Natal

Doações podem ser feitas até dia 18 de 
dezembro e serão destinadas a famílias carentes

Rancho do Peãozinho é opção de lazer 
gratuito durante as férias escolares

Espaço dedicado às crianças, localizado no Parque do Peão, funciona diariamente das 9 às 17 horas

paço todo dedicado às crianças 
que fica dentro do Parque do 
Peão, é uma das opções gratui-
tas para diversão ao ar livre.

O local possui diversas es-
pécies de animais entre aves, 

lhamas e carneiros, réplicas 
de dinossauros, incluindo 
uma com 18 metros de altu-
ra, playground com gira gira, 
balanço, gangorra e casa na 
árvore, quadra poliesportiva 

(basquete, vôlei e futebol), 
pula pula, lanchonete que fun-
ciona nos finais de semana, 
além de áreas gramadas para 
piquenique e muito espaço 
para deixar a criatividade das 
crianças à vontade.

A novidade para este final 
de ano é que os dois banheiros, 
masculino e feminino, possuem 
trocador para bebês, praticida-
de e comodidade para os pais.

O Papai Noel visitará o local 
nos dias 21 e 22 de dezembro e, 
além de fazer o seu pedido para 
o bom velhinho, as crianças 
ainda poderão se divertir com 
piscina de bolinhas, pipoca e 
algodão doce, tudo gratuito.

Rancho do Peãozinho tem 
entrada gratuita e funciona to-
dos os dias, das 9 às 17 horas 
(Fotos: Roberto Galhardo)
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A discussão da PEC da re-
forma da Previdência para os 
servidores do estado de São 
Paulo se transformou em uma 
briga entre deputados na tri-
buna da Assembléia Legislati-
va, na última quarta-feira (4).

O deputado Arthur do Val 
(atualmente sem partido) fa-
lava ao microfone quando 
deputados da bancada do PT 
(Partido dos Trabalhadores), 
do PSOL e outros parlamen-
tares subiram à tribuna. 

Arthur do Val, mais conhe-
cido como “Mamãe Falei”, já 
havia sido advertido pelo presi-
dente da Casa, deputado Cauê 
Macris (PSDB), por chamar os 
servidores que estavam na ga-
leria do plenário de “bando de 
vagabundo” e ‘”chamar para a 
briga” alguns dos presentes.

A sessão, que precisou ser 
suspensa, teve empurra-empurra 
e ameaça de socos, e alguns de-
putados tiveram que ser contidos. 

“Chamei de bando de vaga-
bundo, sim. É um bando de va-
gabundo mesmo. Não todos os 
servidores, só aqueles que estão 
aqui aplaudindo quem ofendeu 
a deputada Janaina”, afirmou à 
reportagem do jornal Agora, o 
deputado  Arthur do Val.  

“O deputado Enio Tatto 
veio aqui, subiu na tribuna e 
falou que a Janaina Paschoal 
sentou no colo do Doria e dis-
se que quem vai votar a previ-
dência é vendido. Quem votou 
no PSDB pra presidência da 
Casa foram eles. Quem assi-
nou contrato de R$ 40 milhões 
para publicidade da Alesp foi o 
Enio”, disse Arthur do Val

O deputado estadual  Enio 
Tatto (PT) afirmou à reporta-
gem que a briga não teria nada 
a ver com ele. “Ele pediu pri-
meiro a fala do Paulo Fiorilo e 

O Sistema Hapvida, que é 
formado pelas operadoras do 
Grupo São Francisco, América, 
Promed, Ame e Hapvida, anun-
ciou a proposta de aquisição da 
operadora de saúde Medical, 
com sede em Limeira (SP).

Atualmente, a Medical, 
fundada em 1972, e é pioneira 
do setor na cidade, conta com 
uma carteira de cerca de 80 
mil beneficiários de planos de 
saúde localizados em Limei-
ra, Cordeirópolis, Iracemápo-
lis e demais cidades da região.

Além disso, a empresa pos-
sui uma operação com alto grau 
de verticalização em internações 
hospitalares realizadas em hospi-
tal próprio de alta complexidade, 
que possui cerca de 100 leitos, 
incluindo UTI adulto e neonatal, 
pronto atendimento de urgência e 
emergência, setores de quimiote-
rapia e hemodiálise. e um centro 
cirúrgico de alto padrão.

A negociação permitirá o 
fortalecimento da companhia 
no Estado de São Paulo por 
meio da sinergia com o Grupo 

Na última quarta-feira, dia 4, 
o Senado aprovou, em votação 
simbólica, a Reforma da Previ-
dência voltada aos militares. A 
proposta estabeleceu diversas 
vantagens à categoria em relação 
aos trabalhadores da iniciativa 
privada e os servidores públicos.

Os militares receberão salá-
rio integral ao se aposentar, não 
terão idade mínima obrigatória 
e vão pagar contribuição de 
10,5% (iniciativa privada paga 
de 7,5% a 11,68% ao INSS). 
A reforma dos militares inclui 
uma reestruturação da carreira 
que aumenta a remuneração.

Valendo para militares, 
bombeiros e policiais militares, 
a estimativa de economia com 
a sua implantação, segundo o 
governo, é de R$ 10,45 bilhões 
em dez anos. Mudanças na 
aposentadoria economizam R$ 
97,3 bilhões, mas reestrutura-
ção custará R$ 86,85 bilhões.

“Ou seja, a economia pro-
priamente dita é muito peque-
na perto do que ocorreu com 
os civis. Muito mais que uma 
reforma efetiva, tivemos uma 
reestruturação da carreira”, 
afirma o consultor em Direito 

Deputados de São Paulo partem para 
agressão e suspendem sessão para 
aprovação da Previdência estadual

Confusão na Alesp começou quando parlamentar chamou servidores de “bando de vagabundo”

provocou o pessoal do plená-
rio, perguntando se o pessoal 
ia ter estômago, e começou a 
provocar. Chamou o pessoal 
de vagabundo várias vezes, o 
presidente Cauê Macris adver-
tiu. Ele diz que é por causa do 
que eu falei com a deputada 
Janaina Paschoal, mas eu já 
me desculpei com ela, e ela já 
aceitou minhas desculpas. Está 
tudo certo. Ele fez para tumul-
tuar”, justificou o petista.

Em nota, Cauê Macris afir-
mou que as cenas registradas 
“não condizem com a histó-
ria da Assembleia Legislativa 
de São Paulo”. “O momento 
exige serenidade e responsa-
bilidade, sem radicalização”. 
O presidente da Assembleia 
Legislativa disse que o caso 
será analisado pelo Conselho 
de Ética da Casa.

PREVIDÊNCIA 
ESTADUAL

A PEC da Previdência es-
tadual precisa ser votada em 
dois turnos. Em paralelo, tra-
mita um projeto de lei com-
plementar que, segundo os 
parlamentares, deve ser vota-
do na próxima semana.

A expectativa do gover-
no do estado é de concluir a 
aprovação das mudanças nas 
aposentadorias dos servido-
res estaduais ainda neste ano. 
Com regras mais rígidas para 
o funcionalismo, o governo 
prevê economizar R$ 32 bi-
lhões em dez anos.

Dos R$ 34,3 bilhões gas-
tos anualmente para pagar 550 
mil aposentados e pensionistas, 
R$ 29 bilhões vêm do governo 
(86%), sendo R$ 7,2 bilhões de 
contribuição patronal e R$ 22,3 
bilhões de insuficiência. Outros 
R$ 4,8 bilhões vêm da contri-
buição dos servidores públicos, 

segundo dados do estado, infor-
mados pelo secretário estadual 
da Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles.

As mudanças nas aposenta-
dorias estaduais tramitam em 
dois projetos: uma proposta de 
emenda à Constituição e o pro-
jeto de lei complementar, que 
está em regime de urgência. A 
PEC teve sua tramitação ace-
lerada na Assembleia Legisla-
tiva, a pedido do estado. 

Para tentar barrar as mu-
danças, os servidores têm se 
movimentado contra a refor-
ma. Na última segunda-feira 
(2), diversas associações de 
funcionários públicos estive-
ram em audiência na Assem-
bleia Legislativa, debatendo 
as medidas. Na terça-feira (3), 
eles protestaram em frente e 
no plenário da Alesp.

A proposta de reforma da 
Previdência paulista aumenta 
a idade mínima de aposenta-
dorias para os funcionários 
públicos de São Paulo, muda a 
regra de cálculo dos benefícios, 
altera a pensão por morte, eleva 
a alíquota de contribuição dos 
servidores e institui duas regras 
de transição para os profissio-
nais que já são servidores.

Atualmente, a regra geral per-
mite requerer o benefício com 30 
anos de contribuição e 55 anos 
de idade, no caso das mulheres, e 
aos 35 anos de contribuição e 60 
anos de idade, para os homens. A 
reforma aumentará a idade míni-
ma para 62 anos (mulheres) e 65 
anos (homens).

Haverá duas regras de tran-
sição: idade mínima e pontos e 
pedágio de 100%. Os servido-
res também terão redutores nas 
novas pensões por morte que 
forem devidas, após a aprova-
ção final da reforma.

Hapvida anuncia proposta de 
aquisição da Medical de Limeira

A negociação, de R$ 294 milhões, fortalece a presença do grupo em 
Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis e demais cidades da região

SISTEMA HAPVIDA
Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posicio-

na como o maior e único sistema de saúde suplementar do Brasil presente 
em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Faz 
parte do sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e 
Ame, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 29 mil colaboradores di-
retos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais 14 mil dentistas. 
Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na 
gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 
40 hospitais, 155 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 141 centros de 
diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem).

São Francisco, que possui cer-
ca de 60 mil beneficiários nes-
sa região, com uma população 
total de aproximadamente 1,75 
milhão de habitantes.

A proposta de aquisição, 

estimada em torno de R$ 294 
milhões, aguarda a aprovação 
por parte da ANS (Agência Na-
cional de Saúde Suplementar) 
e do Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica).

“Texto da Reforma da Previdência dos 
militares destoa e é brando”, diz especialista

André Luiz Moro Bittencourt ressalta que contribuição é 
mínima em relação aos demais regimes aprovados

Previdenciário, professor do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário e vice-presiden-
te executivo da Sociedade Bra-
sileira de Previdência Social.

O especialista destaca que 
a inclusão de policiais milita-
res e bombeiros no texto pode 
ser considerada benéfica para 
os estados fazer as suas re-
formas. Ele também destaca 
a majoração da contribuição 
para militares ativos e ina-
tivos (de 7,5% para 10,5%, 
com progressão). “No geral, 
menor que o regime geral, 
que pode chegar a 14%, mas 
já houve um avanço”. O espe-

cialista pondera que ao menos 
um escalonamento deveria ter 
sido apresentado para gerar 
maior equilíbrio ao sistema.

Quanto ao tempo mínimo 
de contribuição para acesso à 
reserva, aumentou de 30 para 
35 anos, mas só vale para quem 
entrar depois da aprovação. Os 
militares não terão idade míni-
ma para a aposentadoria.

“Se um dos grandes pro-
blemas do INSS era não cons-
tar a idade mínima, por que 
não ter para os militares?”, 
questiona André Luiz Moro 
Bittencourt. O texto seguiu 
para a sanção presidencial.
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Neste sábado, dia 7, das 9 
às 18 horas, todas as lojas das 
bandeiras Assaí, Compre Bem, 
Extra Hiper, Extra Supermerca-
do, Mercado Extra, Minuto Pão 
de Açúcar, Mini Extra e Pão de 
Açúcar, de todo o país, partici-
pam do Dia de Solidariedade 
de 2019, que tem como objeti-
vo arrecadar mais de 1200 to-
neladas de alimentos, que serão 
distribuídos a instituições par-
ceiras do Instituto GPA.

Esta atividade, que ocorre 
durante todo o dia nas lojas 
participantes, é um convite à 
solidariedade. A ação faz par-
te da Agenda Solidária, um 
calendário de ações duran-
te o ano em que os clientes, 
fornecedores e colaboradores 
são convidados para serem 
solidários e doarem alimentos 
para instituições sociais par-
ceiras do Instituto GPA.

A campanha aceita alimen-
tos que compõem a cesta básica: 
arroz, feijão, óleo, leite em pó, 
açúcar, sal, enlatados (milho, er-
vilha, seleta e sardinha), molho 
de tomate, macarrão e farinhas 
(milho, trigo e mandioca).

Os produtos arrecadados po-
dem garantir mais de 2,5 milhões 

O governo de São Paulo 
anunciou nesta quinta-feira (5) 
um sistema inédito de combate 
a drones para barrar tentativas 
de acesso ao espaço aéreo dos 
presídios de São Paulo.

É a primeira vez que a so-
lução é instalada num presídio 
na América Latina. No mundo 
todo, cerca de 40 unidades pri-
sionais têm o sistema em fun-
cionamento. Além disso, a Po-
lícia Militar recebeu 100 drones 
e 100 bicicletas elétricas para 
policiamento na capital paulista.

“A polícia de drones se 
mostrou um êxito em ação 
preventiva e no apoio à inteli-
gência. Por doação da empre-
sa chinesa Hikvision, também 
temos um antidrone que será 
utilizado no sistema prisional. 
É um drone que neutraliza ou-
tros drones que possam ser uti-
lizados por facções criminosas 
para portar drogas ou armas 
sobre os presídios de São Pau-
lo. É o primeiro equipamento 
antidrone do Brasil”, disse o 
governador João Doria.

A doação do sistema an-
tidrone foi recebida pelo Go-
verno de São Paulo, por meio 

São os últimos dias de ins-
crição dos programas Novotec 
Expresso e Via Rápida Virtual, 
ambos vinculados à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico do Estado, que oferecem 
cursos rápidos e gratuitos para 
jovens e adultos.

O Novotec Expresso é 
aquela modalidade voltada 
para alunos do ensino médio 
da rede estadual, com cursos 
oferecidos no contraturno dos 
estudantes. As inscrições fo-
ram prorrogadas, mas agora 
terminam já no próximo do-
mingo (8). São 22,6 mil vagas.

O Via Rápida Virtual ofe-
rece cursos online nas áreas 
de gestão e tecnologia de in-
formação, voltados a pessoas 
a partir dos 16 anos de idade. 
São 23 mil vagas no total e as 
inscrições vão até a próxima 
segunda-feira (9).

Os dois programas visam 
qualificação e formação pro-
fissional dos participantes. 
Por isso, consideramos tão 
importante preencher essas 
vagas e levar esse tipo de 
oportunidade às pessoas que 
não teriam condições de pa-
gar um curso, por exemplo.

Últimos dias de inscrição 
nos programas de 

qualificação profissional 
Novotec Expresso e 
Via Rápida Virtual

Presídios de São Paulo ganham 
vigilância aérea por sistema antidrone
Polícia Militar recebeu ainda 100 drones para ações preventivas e de inteligência

da Secretaria da Administra-
ção Penitenciária.

A inovação conta com um 
sistema de detecção da Te-
chshield/Dedrone, que combi-
na detecção de frequências e 
ondas de rádios, áudio e sensor 
óptico. Após a localização e 
confirmação do drone invasor, 
entra em ação o sistema do an-
tidrone, que embaralha a co-
municação entre o equipamen-
to clandestino e seu operador.

O operador do sistema anti-
drone pode escolher entre forçar 
a aterrisagem do drone invasor, 
retorno do aparelho suspeito à 
base de origem ou até sua des-
truição, mantendo-o suspen-
so em voo até o esgotamento 
completo da bateria, o que leva 
à queda do equipamento. Após 
treinamento, o sistema será ope-
rado pelos agentes da Adminis-
tração Penitenciária.

Outras informações serão 
mantidas em sigilo por razões 
de segurança.

POLÍCIA MILITAR
Os 100 novos aparelhos 

da Dronepol vão auxiliar as 
atividades policiais por meio 
da captação de imagens em 

tempo real com transmissão 
direta ao Centro de Operações 
da PM (Copom) e ampliar o 
programa lançado em abril.

Além das 100 aeronaves 
básicas, foram adquiridos mais 
cinco drones DJI Matrice 210 
V1- Kit Avançado. Os novos 
equipamentos serão usados 
em todas as regiões do esta-
do, possibilitando a captação, 
transmissão, gravação e geren-

ciamento de imagens de inte-
resse da Segurança Pública.

Atualmente, a Polícia Mi-
litar conta 76 núcleos habili-
tados para operacionalização 
dos drones e há 337 PMs aptos 
a operar os equipamentos no 
Estado. Para 2020, há a pre-
visão de mais seis cursos de 
formação de pilotos de drones, 
totalizando 180 PMs. As aulas 
devem ter início em março.

Instituto GPA promove mais um 
Dia de Solidariedade neste sábado

de refeições, e serão distribuídos 
a instituições parceiras do Insti-
tuto GPA como Cruz Vermelha, 
Exército da Salvação, Instituto 
SOS Gente, Associação Uni-
dos pelo Resgate da Cidadania, 
Mesa Brasil Sesc, Amigos do 
Bem entre outras com atuação 
em âmbito nacional.

“É uma grande mobilização 
que tem como objetivo a trans-
formação social, já que são cen-
tenas de toneladas de alimentos 
arrecadados e que possuem um 
impacto enorme para as institui-
ções que contribuem para a ali-
mentação de seus beneficiários 
por meses”, diz Thatiana Zukas, 
gerente do Instituto GPA.

As unidades participantes 
da campanha contam com a 
ação de voluntários de insti-
tuições sociais parceiras e de 
colaboradores do GPA, respon-
sáveis por conversar com os 
clientes sobre seus projetos e 
organizar as doações recebidas.

Programa de Parcelamento de 
ICMS do Estado encerra adesão 
dos devedores no próximo dia 15

O Decreto nº 64.564/2019 
do governador João Doria, pu-
blicado em 6 de novembro, no 
Diário Oficial do Estado, insti-
tuiu um novo Programa Espe-
cial de Parcelamento (PEP) do 
Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
para permitir que os contribuin-
tes paulistas regularizem suas 
dívidas relativas a esse tributo.

Os contribuintes que aderi-
rem ao PEP contarão com redu-
ção de 75% no valor das multas e 
de 60% nos juros, no caso de pa-
gamentos à vista. Para pagamen-
tos parcelados em até 60 meses, 
o desconto será de 50% no valor 
das multas e de 40% nos juros.

No caso do pagamento par-
celado, o valor mínimo de cada 
parcela deve ser de R$ 500, in-
cidindo acréscimos financeiros 
de 0,64% a.m. para liquidação 
em até 12 parcelas; 0,80% a.m. 
para liquidação entre 13 e 30 
parcelas; e 1% a.m. para liqui-
dação entre 31 e 60 parcelas.

O prazo de adesão ao progra-
ma termina no dia 15 de dezem-
bro. O programa permite a quita-
ção ou o parcelamento de débitos 
de ICMS, inscritos ou não em 
dívida ativa, inclusive os que são 
objeto de questionamentos judi-
ciais, em razão de fatos geradores 
ocorridos até 31 de maio de 2019.

Para aderir, o contribuinte 
deverá acessar o endereço eletrô-
nico www.pepdoicms.sp.gov.br, 
efetuar o login no sistema com a 
mesma senha de acesso utilizada 
no Posto Fiscal Eletrônico (PFE) 

e selecionar os débitos tributários 
a serem incluídos no programa.

A abertura do PEP já havia 
sido autorizada pelo Conselho 
nacional de Política Fazendária 
(Confaz), por meio do Convê-
nio ICMS nº 152/2019.

ARRECADAÇÃO E RE-
GULARIZAÇÃO

A expectativa do governo do 
Estado é arrecadar cerca de R$ 3,1 
bilhões, dos quais aproximada-
mente R$ 650 milhões ainda em 
2019. Para as adesões feitas entre 
os dias 1º e 15 de dezembro terão 
vencimento no dia 20 de dezem-
bro. As demais parcelas deverão 
ser quitadas nos meses subsequen-
tes, com vencimento a depender 
da data de adesão do contribuinte.

CASOS ESPECIAIS
O programa tem regras espe-

cíficas para contribuintes que têm 
débitos relativos a autos de infra-
ção e multas que ainda não tenham 
sido inscritos na dívida ativa.

Para os débitos exigidos por 
meio de auto de infração ainda 
não inscritos em dívida ativa, 
estão previstas reduções adicio-
nais e cumulativas no valor da 
multa correspondente a 70% se 
o objeto da adesão ocorrer em 
até 15 dias a partir da notifica-
ção, 60% se ocorrer no período 
de 16 a 30 dias da lavratura do 
auto e 25% nos demais casos.

No caso de débitos fiscais de-
correntes de substituição tributária, 
o parcelamento é permitido em 
até seis meses, com incidência de 
acréscimos financeiros de 0,64% 
ao mês, com os mesmos descontos.
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BEC apresenta jogadores da equipe de 2020
Na última segunda-feira (2), 

diretores do Barretos EC deram 
início à pré-temporada da equi-
pe, visando à disputa do Cam-
peonato Paulista de 2020.

Na oportunidade, foi rea-
lizada a apresentação dos jo-
gadores que formam o elenco 
e os integrantes da comissão 
técnica, em encontro com a 
imprensa no Estádio Fortale-
za, comandado pelo presiden-
te do clube, Roberval Moraes 
da Silva, e pelo gerente de fu-
tebol, Luis Eduardo Cortilla-
zzi, o Luisão

De acordo com o presiden-
te do Barretos Esporte Clube, 
Roberval Moraes da Silva, 

“O elenco inicia os traba-
lhos com o objetivo de fazer 
um grande campeonato e es-
tará brigando para manter o 
retrospecto de grandes cam-
panhas, como vem realizando 

nos últimos anos”, disse Ro-
berval Moraes. “Vamos traba-
lhar focados e com seriedade 
para que os nossos objetivos 
sejam alcançados, entre eles, 
chegar à elite do futebol pau-
lista”, frisou o presidente do 
Touro do Vale.

O BEC já tem agendado 
para o dia 22, um jogo treino 
com a equipe Sub 20 do Bota-
fogo, de Ribeirão Preto.

A Comissão Técnica do 
BEC ficou formada da seguin-
te forma: Roberval Moraes da 
Silva (presidente), Júlio Sa-
mara (diretor jurídico), Cássio 
Murilo Siqueira (presidente 
do Conselho Deliberativo), 
Luis Eduardo Cortillazzi (ge-
rente de futebol), Ricardo 
Moraes (treinador), Rogério 
Delgado (auxiliar técnico), 
César de Cillo (preparador 
físico), Dinei (preparador de 

goleiros), dr. Henrique Suzuki 
(médico), Thiago Ramiro e 
Willian Almeida (fisiotera-
peutas), Marcelo Baxola (su-
pervisor), Paulinho Tocha e 
Pedrinho (mordomos) e Jorge 
Tadeu (mascote).

Os atletas contratados e 
apresentados pela diretoria 
são: Goleiros (Rafael Pas-
coal, Thom e Mateus Almei-
da), Lateral Direito (Flávio 
Meneses e Daniel Damião), 
Zagueiro Central (Xandão e 
Júlio Vaz), Quarto Zagueiro 
(Jailton e Serjão), Lateral Es-
querdo (Udson e Murilo Cea-
rá), Volante (Ualef), Segundo 
Volante (Fernando Aguiar e 
Douglas Vargas), Meia (Bran-
quinho e Mirray), Meia ata-
cante (João Henrique e Cle-
binho), Atacante (Robinho, 
Thiago Silvy, Rodrigo Silva, 
Magrão e Patrick).

Na terça-feira, dia 3, o elen-
co do BEC iniciou a sua pré-
-temporada com treinamentos 
acontecendo no gramado do 
Estádio Fortaleza, intercalan-
do treinos físicos e com bola. 
Segundo o treinador Ricardo 
Moraes (foto). “Independente 
da divisão, não podíamos mais 
prorrogar esse prazo. Esse fato 
do julgamento sobre qual série 
a equipe vai disputar, nos atra-
palhou, inclusive com jogado-
res que já atuaram aqui, que 
perdemos. Mas conseguimos 
no nosso entender, dar um iní-
cio de uma base de atletas, que 
vão representar bem o clube no 
ano de 2020”, explicou. “Já ini-
ciamos os trabalhos, para que 
os jogadores vão assimilando 

a filosofia de trabalho e a forma de jogar, além da forma que a gente pretende que a equipe desempenhe 
dentro de campo, visando não sobrecarregar os atletas nesse início”, apontou Moraes.




