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Na última reunião da Câ-
mara de Colômbia, a vereado-
ra professora Cristina entrou 
com requerimento pedindo a 
reforma daquele local, que já 
não tem nenhuma condição 
de oferecer suas dependên-
cias para que sejam realiza-
dos jogos. “A falta de manu-
tenção no local foi o que levou 
ao total abandono de um dos 
lugares mais bem freqüenta-
dos no município”, aponta a 
vereadora. Segundo Cristina, 
há muito tempo nenhuma ma-
nutenção é feita no estádio. 
Essa não é a primeira vez que 
a vereadora entra com um 
pedido para que sejam feitas 
manutenções naquele prédio, 
mas nunca foi atendida.

O SEM PARAR VOLTOU!
Segunda a sexta, das 8h às 17h 
você pode fazer o seu cadastro 

e aproveitar a todas as 
comodidades oferecidas!

Mais informações: 
(17) 3321-5511 

Berrantão: Pensando em você sempre!
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Ganhador ainda não compareceu para retirar 
prêmio de R$ 285 mil da loteria Dia de Sorte
A Lotérica Mega Sorte 

Barretos, localizada na Ave-
nida Professor Roberto Frade 
Monte, 314, em Barretos, vi-

zinha ao shopping, informou 
que um ganhador do prêmio de 
R$ 285.792,81 não havia reti-
rado seu prêmio até o final da 

tarde desta quinta-feira (20).
O prêmio é referente ao sor-

teio 334 da loteria Dia de Sorte, 
cujas dezenas foram sorteadas 

no dia 25 de julho. Na oportu-
nidade, as dezenas sorteadas fo-
ram 03 - 05 - 12 - 14 - 19 -24 -28 
e o mês sorteado foi outubro.

Doutora Gláucia e Chade Rezek 
se unem para eleições 2020

Na última terça-feira (18) 
foi oficializada a parceria entre 
doutora Gláucia Simões, pré-
-candidata à prefeita de Bar-
retos pelo PSDB (Partido da 
Social Democracia Brasileira) 
e Chade Rezek presidente do 
MDB Barretos (Movimento 
Democrático Brasileiro) como 
pré-candidato a vice.

A composição une em uma 
mesma chapa PSDB, MDB, 
Solidariedade e Republicanos.

“Hoje é um dia histórico, 
onde recebo com muita feli-
cidade Chade Rezek para ca-
minharmos juntos e abraçar os 
anseios da população. Estou 
muito feliz pela confiança dos 
partidos e sei que todos nós 
compartilhamos do mesmo 
ideal, que é fazer o melhor para 

Barretos”, enfatizou Gláucia.
SUPOSTAS 

DOBRADINHAS
Nas redes sociais, são deze-

nas as publicações com prová-
veis dobradinhas para compo-
rem chapas que se enfrentarão na 
eleição municipal de novembro.

As mais especuladas é da 
atual vereadora Paula Lemos em 
dupla com o servidor Buck, do 
médico dr. Munir Daher com a 
doutora Elisa Coutinho, de Luiz 
Tegamy e o popular Tião Galo, 
do atual vereador Raphael Dutra 
e o PM Valdeci, além do atual 
vereador Kapetinha, que ainda 
não teria decidido seu vice, o 
mesmo acontecendo com a dire-
tora do Procon Barretos, Joana 
Soleide, que ainda não teria de-
cidido sobre a dobradinha.

Barretos e Orlândia têm as terras mais valorizadas

As cidades da região de 
Barretos e Orlândia têm as 
terras rurais mais valorizadas 
do norte e noroeste do Estado 
de São Paulo, segundo estudo 
do IEA (Instituto de Econo-
mia Agrícola) da Secretaria 
Estadual de Agricultura.

No levantamento que levou 
em conta o valor comercial da 
terra agrícola de lavoura com 

aptidão boa, as cidades abran-
gidas pelo EDR (Escritório de 
Desenvolvimento Rural), de 
Barretos, têm preços médios 
de R$ 29,916 mil por hectare. 
Já as cidades da região de Or-
lândia tem preços médios de 
R$ 38,250 mil por hectare.

“É a terra que suporta mane-
jo intensivo do solo, apta a cul-
tura temporária ou permanente, 

mecanizada ou mecanizável, 
bem drenados, irrigada ou irri-
gável ou, ainda, com condições 
específicas que permitam a prá-
tica da atividade agrícola com 
produtividade alta ou média”, 
explica o instituto sobre a terra 
com aptidão boa.

A região do EDR de Ribei-
rão Preto tem preços médios 
de R$ 28,333 mil por hecta-
re; Franca de R$ 24,275 mil; 
Catanduva de R$ 20,000 mil 
e São José do Rio Preto de R$ 
16,443 mil por hectare.

TABELA ESTADUAL
No ranking do Estado de 

São Paulo, a região do EDR 
de Campinas tem a terra mais 
valorizada com R$ 65,500 
mil por hectare. Na sequência 
estão Mogi das Cruzes (R$ 
46,000 mil), Bragança Paulis-
ta (R$ 40,000 mil), Sorocaba 
(R$ 40,000 mil) e Mogi Mi-
rim (R$ 39,000 mil).

Os menores valores médios 

Terras para lavoura estão valorizadas. 
(Texto: Igor Sorente. Foto: Cleverson Beje/FAEP)

estão nas regiões de Tupã que 
tem preço de R$ 9,200 mil por 
hectare, seguido de Presidente 
Venceslau (R$ 10,000 mil) e Re-
gistro e Dracena (R$ 12,500 mil).

“A pesquisa foi embasada 
na opinião dos informantes, 
tendo como referência os negó-
cios realizados com terra nesses 
municípios”, diz o IEA.

Entidades recebem verba para custeio de 
alimentação durante período de pandemia

A prefeitura de Barretos, 
através da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, realizou 
a assinatura do repasse de R$ 
252.000,00 para as entidades que 
desenvolvem serviços de acolhi-
mento institucional para idosos, 
pessoas em situação de rua e 
adultos e jovens com deficiência.

Gustavo Figueiredo, chefe 
de gabinete, representando o 
prefeito Guilherme Ávila, e o 
chefe de gabinete da Secretaria 

Municipal de Assistência So-
cial, André Rebor, receberam os 
representantes das instituições 
beneficiadas e informaram os 
valores que serão repassados.

A Vila dos Pobres receberá 
R$ 78.000,00; a Casa de Passa-
gem Madre Teresa de Calcutá 
(R$ 60.000,00), a Casa Transi-
tória André Luiz (R$ 78.000,00) 
e a Casa de Convivência Drº 
Mariano Dias  (R$36.000,00).

Esse recurso é oriundo de 
repasse financeiro emergen-

cial do governo federal para a 
execução de ações socioassis-
tenciais e estruturação da rede 
no âmbito dos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios de-
vido à situação da pandemia, 
sendo o recurso específico 
para a aquisição de alimentos.

Há duas semanas o mu-
nicípio também repassou um 
montante de R$ 174.000,00 
para essas mesmas entidades, 
via Secretaria de Assistência 
Social, para aquisição de EPIs.

COLÔMBIA

Live Barretos 
Pra Sempre 
terá rodeio 
em touros 
e cutiano

Guilherme Ávila recebe prêmio 
de autoridade do ano pela Acib

O prefeito Guilherme Ávila foi escolhido em pesquisa reali-
zada pela Associação Comercial e Industrial de Barretos (ACIB), 
como a autoridade mais prestigiada pela população, seguido da 
ex-delegada da DDM Barretos, Gláucia Simões, e do Padre Túlio 
Gambarato, capelão do Hospital de Amor. Na última segunda-fei-
ra (17), a ACIB divulgou os vencedores da Pesquisa de Prefe-
rência e Popularidade Empresário do Ano 2020, que premia em-
presas, instituições e profissionais mais lembrados em cada um 
dos mais de 220 segmentos. Além das empresas em destaque, 
também foi divulgado o Empresário do Ano 2020, Giovane Bar-
roti, proprietário da AllPlant, e a Empresária Destaque 2020, Vera 
Lúcia Abe, do Foto King. O prefeito destacou que o prêmio é “um 
orgulho e uma honra para um prefeito que está no último ano de 
sua segunda gestão. A lembrança positiva da população mostra 
que escolhemos o caminho certo. Tenho repetido que o trabalho 
só se encerra ao final do último dia de mandato e parece que a 
cidade de Barretos entendeu que esse esforço merece elogios”. 
“De minha parte, só posso agradecer e dizer que elogios como 
esse só redobram minha força de trabalho e a consciência da 
grande responsabilidade que tenho diariamente à frente da pre-
feitura de uma cidade tão importante no cenário nacional como 
Barretos. Hoje sou todo gratidão”, disse Guilherme Ávila.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Dra. Andréa Ladislau
Psicanalista e doutora 

em Psicanálise

Luís Fernando Lopes
Professor da área de 

Humanidades da Escola 
Superior de Educação do Centro 

Universitário Internacional Uninter

Uma das qualidades fun-
damentais para quem real-
mente busca o desenvolvi-
mento pessoal e profissional 
é saber escutar.

Nossa realidade de correria 
contínua, frenesi, agenda de 
compromissos, redes sociais, 
notícias, excesso de informa-
ções, preocupação com a au-
toimagem, entre outros, talvez 
prejudique nossa compreensão 
do quão importante é saber es-
cutar para o nosso crescimento 
pessoal e profissional.

Seja em uma conversa 
informal com um amigo, co-
lega de trabalho ou em com-
promissos formais, como 
aulas, palestras, reuniões de 
trabalho, estamos imersos em 
uma realidade na qual muitos 
fatores podem atuar como 
elementos de distração.

Não obstante os fatores 
externos que podem prejudi-
car nossa capacidade de es-
cuta, é preciso destacar a ne-
cessidade de respeitar nosso 
interlocutor ou interlocutores 
e, consequentemente, respei-
tar a nós mesmos.

Em uma reunião, por 
exemplo, seja ou não com a 
utilização de aplicativos, não 
basta apenas ficar em silên-
cio e simplesmente esperar a 
vez de falar.

Aparentemente pode pa-
recer que está tudo bem. 
Contudo, a qualidade do que 
se aborda, seja em uma con-
versa com um interlocutor ou 
em uma reunião, assim como 
a qualidade do diálogo em si 
estabelecido será profunda-
mente prejudicada.

O contexto de ansiedade 
generalizada agravado pela 
realidade de pandemia am-
plia ainda mais as possibili-
dades de deixar-se levar pela 
inércia do “é preciso”.

É preciso falar (que não 
está restrito à oralidade), é 
preciso fazer, é preciso ser 

Escutar ou apenas 
esperar a vez de falar?

ouvido, é preciso ser lido, 
aplaudido, respeitado, ama-
do, entre outras necessidades 
que são, inclusive, explica-
das em abordagens teóricas 
bastante conhecidas no meio 
acadêmico e fora dele.

Nas redes sociais, por 
exemplo, não obstante aos 
interesses envolvidos nas ati-
vidades realizadas, o que não 
se faz para chamar a atenção? 
E a ilusão de que todos pos-
sam falar ao mesmo tempo 
sem que haja verdadeira es-
cuta parece se tornar real.

Não resta dúvida que não 
podemos ficar imóveis, espe-
rando que as soluções para 
os nossos problemas e os 
da sociedade apareçam por 
razões transcendentais. Por 
outro lado, o fazer alguma 
coisa, implica também em 
compreender que o respeito 
e a valorização de si mesmo 
implicam o respeito e a valo-
rização do outro.

Nossa sociedade está re-
pleta de serviços de escuta, 
que são necessários e funda-
mentais. Mas qual o sentido 
de limitar todas as nossas 
possibilidades de verdadeira 
escuta apenas a situações de 
ajuda profissional?

Escutar de fato, requer 
uma saída da nossa própria 
caverna, do caleidoscópio 
das nossas experiências, 
abertura ao outro com res-
peito mútuo. Escutar de fato 
favorece o amadurecimento. 
A escuta verdadeira revela 
maturidade. Afinal, anatomi-
camente, temos dois ouvidos.

Talvez, seja coerente es-
cutar no mínimo duas vezes 
mais que falar ou se expressar 
de qualquer forma que seja. O 
silêncio também é eloquente.

O Centrão e os presidentes
Luiz Domingos Costa e André Frota, professores que integram o Observatório de 

Conjuntura do Grupo Uninter, fazem um comparativo política das ações da Câmara 
Federal, para que os eleitores entendam como agem os deputados do famoso e, agora, popular 

Centrão, que ouvimos diariamente nos noticiários políticos de Brasília. Segue.
Quando o Presidente da 

República carece de uma base 
parlamentar sólida, o Con-
gresso torna-se dominante 
no processo político nacio-
nal. Foi assim com o segundo 
mandato de Dilma, com Te-
mer e agora com Bolsonaro.

E quando o parlamento é 
fragmentado, não há um par-
tido capaz de levar o trabalho 
sozinho, surge uma frente su-
prapartidária com uma miríade 
de partidos para formar maio-
ria e determinar o conteúdo 
das decisões nacionais. Essa 
frente no Brasil é o Centrão.

Sua proeminência na po-
lítica nacional vem se dando 
sobre os últimos três presiden-
tes, todos desprovidos de coa-
lizões de apoio disciplinadas, 
ainda que por razões distintas.

Fato que não ocorreu du-
rante os mandatos de Fernan-
do Henrique, Lula e Dilma I, 
presidentes que governaram 
por coalizão, com apoio po-
pular e controle sobre a agen-
da parlamentar.

A partir do segundo gover-
no Dilma, se estabelece um 
relacionamento precário do 
Executivo com os líderes dos 
partidos aliados na Câmara 
dos Deputados.

O ponto de virada da força 
parlamentar sobre o gover-
no foi a eleição de Eduardo 
Cunha para a presidência da 
Câmara, em 2015, e o ápice 

O preconceito vai acabar?

Casos de racismo e outras 
formas de preconceito têm 
recebido grande destaque na 
imprensa e nas redes sociais. 
Cada vez mais pessoas rea-
gem com indignação quando 

foi a votação do impeach-
ment, em abril de 2016.

Por suas próprias mãos, 
Dilma perdeu o apoio parla-
mentar do qual desfrutara no 
primeiro mandato, por conta 
de erro de cálculo na eleição 
da presidência da Câmara, 
mas também pela perda do 
apoio popular que se deu no 
interior da mudança de políti-
ca econômica. Dilma perdeu 
a maioria por falhas de coor-
denação política e por perda 
de apoio popular. O Centrão, 
então, ditou o tom das deci-
sões nacionais durante 2015 
e depois a impediu em 2016.

Michel Temer, um dos artí-
fices do impeachment, teve um 
governo com apoio sólido na 
Câmara, suficiente para somar 
os votos para livrá-lo de duas 
denúncias por organização cri-
minosa e obstrução de justiça 
na Câmara dos Deputados.

Entretanto, as gravações 
de conversas com Joesley Ba-
tista e o agravamento da crise 
econômica jogaram a avalia-
ção positiva do governo em 
incríveis 3%.

Como o Centrão o apoiou 
com esse patamar? Aqui houve 
uma convergência de interes-
ses: Temer e o Centrão com-
partilhavam de preferências 
quanto ao enfraquecimento da 
Lava-Jato. Como as denúncias 
da Procuradoria Geral da Re-
pública minavam o seu respal-

do popular, o presidente cedeu 
o controle do executivo para o 
Centrão em troca da conclusão 
do seu mandato.

Por origem e por necessida-
de, a agenda de Temer foi a agen-
da da mediana do parlamento. E 
essa mediana é o Centrão.

No governo de Jair Bolso-
naro a força do Centrão tem 
causas diferentes. Nasce da 
decisão presidencial de não 
montar base de apoio partidá-
rio e procurar governar pela 
barganha com as bancadas 
temáticas, especialmente a 
do agronegócio, a da flexibi-
lização do porte de armas das 
igrejas evangélicas.

Entretanto, em 2019, as 
decisões relevantes foram di-
tadas pelo Centrão, que atuou 
como fiel da balança para a 
agenda substantiva do execu-
tivo, como a reforma da previ-
dência, o pacote anti-crime e 
os esforços para liberalização 

do porte de arma.
O mesmo ocorreu ago-

ra, nas decisões econômicas 
emergenciais durante a pande-
mia, foi o Congresso, Centrão 
à frente, que atuou para deter-
minar o conteúdo das medidas.

A aproximação de Bolso-
naro em direção ao Centrão, 
desde abril último, para a 
qual a saída de Sérgio Moro 
do governo foi parte funda-
mental, não parece reordenar 
a dinâmica entre o presidente 
e o Centrão para aprovação da 
agenda bolsonarista. Antes, 
parece funcionar como um es-
cudo contra as possíveis ten-
tativas de impeachment.

O governo foi derrotado 
em todos os pontos da PEC 
do Fundef, mas conseguiu fa-
zer o impeachment sumir da 
agenda política. Esses casos 
demonstram como o Centrão 
de Bolsonaro tem um caráter 
defensivo e não afirmativo.

presenciam uma cena ou fi-
cam sabendo de uma situação 
em que alguém foi vítima de 
preconceito.

Mas o que você acha de fa-
zer a si mesmo a pergunta: “Será 

que eu sou preconceituoso?”
Assim como na atual pan-

demia do novo coronavírus 
muitos nem percebem que fo-
ram contaminados. Pode ser 
que tenhamos dificuldade em 
identificar em nós alguma for-
ma de preconceito.

A tendência de julgar 
previamente outros pode ter 
como alvo determinada raça 
ou nacionalidade, mas pode 
se estender a pessoas que têm 
outra religião, gênero, condi-

ção social, idade, aparência, 
nível educacional ou porque 
têm alguma deficiência

“Quando alguém tem um 
ponto de vista negativo sobre 
certo grupo, vai tratar as pes-
soas daquele grupo de manei-
ra diferente sem nem perceber 
isso”. (David Williams, pro-
fessor de Sociologia).

Pode levar tempo para se 
eliminar um vírus; também 
pode levar tempo para se li-
vrar do preconceito. Que di-
cas já ajudaram muitos a ven-
cer o preconceito?

Você pode obter as respos-
tas na edição mais recente da 
revista “Despertai!”, que está 
disponível gratuitamente no 
site JW.ORG.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando você fala, repete o que já sabe; Quando você ouve, geralmente aprende algo.” (Jared Sparks)

Duda Menezes comemorou seus 16 anos ontem (20). 
Filha de Sirlene e Silvio, ela curtiu a data ao lado do 

seu pai no Rio Grande do Sul. Parabéns Dudinha!

Parabéns para Marcia Maria dos Santos que brinda idade 
nova segunda-feira (24), e dentre as felicitações, as especiais 
ficam por conta dos filhos Vitor e Vitória, do namorido Eder-

son (foto), da enteada Bruna e de sua família. Felicidades!

A terça-feira (18) foi de bolo e guaraná para 
Maecia Gomes que celebrou seus 25 anos. A leonina, 

empresária de personalizados e mãe do Miguel, 
comemorou a data com seus familiares. Tudo de bom!

O campina-verdense Joel Melo Moura, que adotou 
Barretos como cidade de coração, completou terça-feira (18) 

mais um ano de vida, recebendo os cumprimentos dos amigos 
e familiares e o carinho especial ficou por conta das filhas 
Layane e Lorrayne e das netas Júlia e Sofia. Tudo de bom!

Marcos Villaverde completa mais um ano de vida hoje (21), 
onde na data especial o carinho fica por conta de sua irmã 
Sandra Villaverde, de seus amigos e familiares. Parabéns!

Terça-feira (18) foi dia de festa para Sergio de Paulo. Policial 
competente, um super pai e que nas horas de descanso adora 
saborear uma cerveja artesanal, festejou idade nova receben-
do o carinho de sua irmã Simoni, dos filhos Gustavo e Gabriel, 

e o abraço dos amigos e familiares. Parabéns!

Diego Vianna Rodrigues faz 33 anos hoje (21), 
ladeado de seus pais Eliovald Aparecido Ro-
drigues e Luzia Vianna de Souza Rodrigues, 

de sua irmã Tamires e seus amigos. Parabéns!

O produtor de eventos Flávio Jacob e a empresária Paula Cruvinel, apresentam 
os representantes da beleza de Barretos. O concurso aconteceu virtualmente no 
último dia 10 de agosto por aclamação onde apontou o casal Debora Hebling & 
Júlio Rodrigues como Miss & Mister Teen 2020. Do lado direto os representantes 

da categoria adulto o casal Vanessa Bessa & Renato Jacob com o título Miss & 
Mister Barretos Oficial. Os candidatos se preparam agora para etapa estadual 

que acontece na cidade paulista de Limeira, no final do ano. Boa sorte!
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Praça do Bom Jesus está reformada e revitalizada
A prefeitura concluiu as 

obras de reforma e revitaliza-
ção da Praça do Bom Jesus, 
uma reivindicação dos morado-
res da região e de outros bairros 
da cidade que por ali passam.

A reivindicação é, também, 
do pároco local, o padre Thia-
go Freitas dos Reis, e do bispo 
diocesano, dom Milton Kenan 
Júnior. No último sábado, o 
prefeito Guilherme Ávila, es-
teve no local, quando destacou 
os serviços realizados.

“Desde o início de nos-
sa gestão estamos realizando 
obras de revitalização das pra-
ças na cidade e, agora, chegou a 
vez do bairro Bom Jesus. Fize-
mos uma ampla reforma e revi-
talização deste importante local 
da cidade, contemplando toda 
comunidade da região e aten-
dendo este pedido especial do 
bispo dom Milton e do Padre 
Thiago”, afirmou o prefeito.

As obras, realizadas com 
recursos próprios da prefei-
tura, consistiram na retirada 
total dos pisos danificados 

com substituição das peças, 
deixando totalmente isentos 
de quebras, regularizando as 
áreas onduladas ou desnive-
ladas, garantindo maior segu-
rança para os pedestres; recu-
peração total das muretas de 
lajotas ao redor do gramado 
e colocação de novas lajotas 
para recuperação das muretas 
nos locais faltantes.  

Foi feita, também, a refor-
ma total da caixa de energia 
existente na praça, em sua al-
venaria, tampa e pintura geral; 
troca de iluminação do tipo va-
por de sódio para vapor me-
tálico (brancas que oferecem 
maior luminosidade); remoção/
demolição de área de piso para 
execução de estacionamento 
de veículos pela Rua Mariano 
Dias, com pavimentação asfál-
tica; retirada de todos os bancos 
inapropriados para o uso da po-
pulação e danificados, podendo 
causar acidentes; instalação de 
novos bancos e lixeiras; revita-
lização do paisagismo com es-
pécies ornamentais e arboriza-

ção; plantio de grama, pintura 
total no piso após sua recupe-
ração e pintura total das mure-
tas dos jardins na cor branca e 
pintura das guias na cor branca 
ou amarela, de acordo com a 
disposição do Departamento de 
Trânsito da prefeitura.

“A obra garante melhorias 
na qualidade vida dos mora-
dores do bairro, pois o local se 
torna esteticamente mais agra-
dável o que possibilitará uma 
maior frequência e integração 
entre as pessoas. Obras de re-
vitalização de praças públicas 
têm o objetivo de priorizar o 
bem estar da população, tornar 
a cidade mais bonita e propi-
ciar um aspecto mais convi-
dativo”, ressaltou o secretário 
municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Marco Antô-
nio Carvalho Ferreira.

No estacionamento criado 
foi atendido outro pedido es-
pecial do padre Thiago e feita 
toda sinalização pelo Departa-
mento de Trânsito da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública.Artistas, produtores, ar-

ticuladores e realizadores 
da cultura do município po-
derão realizar seu pedido de 
inscrição no Cadastro Muni-
cipal da Cultura de Barretos 
a partir de agora.

O cadastro é responsável 
pelo mapeamento cultura da 
cidade, para melhor imple-
mentação das políticas pú-
blicas no setor, e está sen-
do realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

A inscrição pode ser rea-
lizada por pessoa física, por 
grupos e instituições, consti-
tuídas como pessoa jurídica. 
Também estão incluídos es-
paços artísticos e culturais, e 
demais profissionais da ca-

deia produtiva cultural, como 
integrantes de equipe técnica.

O cadastramento é gratuito 
e pode ser realizado pelo link 
encontrado no portal da Prefei-
tura de Barretos, na página da 
Secretaria de Cultura (www.
barreto.sp.gov.br) ou nas redes 
sociais da Secretaria Municipal 
de Cultura (Facebook) até o dia 
30 de agosto de 2020.

Todas as informações for-
necidas pelos agentes culturais 
estão sujeitas a comprovação 
com documentos, sendo de to-
tal responsabilidade legal a ve-
racidade dos dados informados. 
Cada pessoa, instituição ou em-
presa poderá se cadastrar uma 
única vez. Além de informa-
ções básicas sobre documentos 

e endereço oficial, as entidades 
e artistas preencherão pergun-
tas específicas sobre a ativida-
de cultural em que atuam.

O secretário municipal de 
Cultura, João Baptista Chi-
calé, esclareceu que “esse ca-
dastro é para o mapeamento 
dos profissionais que atuam na 
Cultura de Barretos e que es-
tão passando por um momen-
to desafiador nesta época de 
pandemia. Não se trata do pro-
cesso para conseguir os bene-
fícios do Programa Emergen-
cial do Governo Federal, mas 
é fundamental para que o mu-
nicípio possa corroborar com 
a aprovação do ingresso destes 
profissionais neste programa 
federal”, disse o secretário.

Em decorrência da neces-
sidade detectada pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Barretos, presidido por Bru-
na Chiapetti, foi que nasceu a 
campanha de arrecadação de 
roupas exclusivamente mas-
culinas, adulto e infantil.

Há pontos de doações no 
North Shopping Barretos, que 
é parceiro nesta campanha, e as 
peças podem ser colocadas dire-
tamente nas caixas devidamente 
identificadas que estão visíveis 

no corredor central do shopping 
e próximo ao Acesso D.

A presidente do FSS, Bru-
na Chiapetti, explicou que 
“essa é uma campanha para 
arrecadar exclusivamente pe-
ças de roupas masculinas, de 
qualquer estação do ano e to-
dos os tamanhos possíveis, in-
clusive infantis, pois o Fundo 
Social conta com várias pe-
ças femininas, em boa quan-
tidade. Identificamos muitos 
homens e meninos nas famí-

lias em situação de vulnerabi-
lidade, além de haver muitos 
homens em situação de rua. 
Não podemos fechar os olhos 
a essa necessidade, por isso 
essa verdadeira força tarefa 
na conquista de peças mascu-
linas”, disse.

As doações também po-
dem ser feitas diretamente na 
sede do FSS, localizada na rua 
26, nº 929 (entre avenidas 25 
e 27), de segunda a sexta, das 
8 às 12 horas.

No município de Barretos 
há um grande número de fa-
mílias que foram atingidas pe-
las ações de isolamento social 
e que necessitam do auxílio 
do poder público para aten-

Secretaria da Cultura inicia 
cadastro municipal dos 

realizadores culturais da cidade

Vereador Euripinho solicita por meio de parcerias, 
doação de alimentos para famílias carentes

FSS inicia campanha de 
arrecadação de roupas masculinas 
com pontos de coleta no shopping

der suas necessidades básicas 
como a alimentação.

Neste sentido, o vereador 
Olímpio Jorge Naben (Euripi-
nho) solicitou ao Poder Exe-
cutivo, através da secretaria 

competente, efetuar parce-
ria com supermercados para 
a fornecimento de cestas bá-
sicas às pessoas carentes do 
município, diante do estado 
de calamidade pública enfren-
tada pela Covid-19.

“É de suma importância a 
nossa administração municipal 
fazer parcerias com supermer-
cados para o fornecimento de 
cestas básicas, visando atender 
todas as famílias que estão pro-
curando a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, evitando 
assim, o tempo de espera que 
vêm enfrentando para receber 
tal auxílio”, disse Euripinho.
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ESPORTES

Professora Cristina pede reforma do estádio Wataro Maibashi

Colômbia já foi palco de 
muitos encontros futebolísti-
cos, passou por um áureo tem-
po de grandes jogos e cam-
peonatos com toda região.

Há tempos essa prática está 
esquecida no município de 
Colômbia. O campo está pra-
ticamente desativado e as más 
condições nas dependências 
do Estádio de Futebol “Wataro 
Maibashi” coloca em risco os 
usuários daquele local.

Na última reunião da Câ-
mara de Colômbia, a vereadora 
professora Cristina entrou com 
requerimento pedindo a refor-

ma daquele local, que já não 
tem nenhuma condição de ofe-
recer suas dependências para 
que sejam realizados jogos. “A 
falta de manutenção no local 
foi o que levou ao total aban-
dono de um dos lugares mais 
bem freqüentados no municí-
pio”, aponta a vereadora.

Segundo Cristina, há mui-
to tempo nenhuma manuten-
ção é feita no estádio. “As la-
jotas e pisos oferecem perigo 
de quedas a quem freqüenta 
o local, muitos vazamentos, 
paredes com rachaduras e 
gramado seco, sem manuten-

ção e o que me levou a entrar 
com esse requerimento, pois 
em minha última visita ao lo-
cal, me senti muito triste com 
a situação do local”, contou a 
vereadora.

Essa não á a primeira vez 
que a vereadora entra com um 
pedido para que sejam feitas 
manutenções naquele prédio, 
mas nunca foi atendida. Os 
munícipes fazem reclama-
ções e pedidos à vereadora e 
ela, com muita determinação, 
lutará junto com a população 
para que o estádio volte a ser 
o que foi no passado.

Jogadores do Barretos EC 
testam negativo para Covid-19

O Barretos Esporte Clube 
realizou exames de Covid-19 em 
atletas, comissão técnica e diri-
gentes, no último dia 14. Todos 
testaram negativo para o novo 
Coronavírus e estão liberados.

Os exames do tipo RT-PCR 
foram realizados pelo Hospital 
Albert Einstein, em parceria 
feita com a FPF (Federação 
Paulista de Futebol). Ao todo, 
44 pessoas foram testadas.

Com os resultados negativos, 

os atletas estão sendo avaliados 
pelo técnico, Viriato Mendes, que 
indicará aqueles que estão aptos 
para defender o Touro do Vale. 
Os jogos da série A3 serão reini-
ciados no dia 20 de setembro.

TESTE EM 
CADA PARTIDA

A CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol) determinou 
que todos os jogadores dos 
elencos dos clubes inscritos 
na competição, serão testados 

a cada rodada, com 72 horas 
de antecedência a cada partida, 
independente de estarem ou 
não relacionados para o jogo.

Segundo o protocolo, os 
resultados deverão ser envia-
dos à CBF até 24 horas antes 
da partida pelo clube mandan-
te e até 12 horas antes da via-
gem pelo clube visitante, o que 
permitirá que qualquer equipe 
proceda a troca de eventuais 
jogadores com teste positivo.

O presidente do BEC, Júlio Samara, realiza teste para Covid-19 (Foto: Jânio Munhoz)

Touro do Vale realiza avaliações para categorias de base

O Barretos Esporte Clube, Touro do Vale, realizou na última terça-feira (18) uma reunião com atletas 
inscritos neste ano para as categorias sub-17 e sub-20. Para o treinador Wagner Campagnuolo, a região 
de Barretos é um celeiro de bons jogadores. “Não temos num raio de 100 quilômetros, um clube que 
trabalhe com revelação de atletas”, afirmou. Compareceram 29 atletas de Barretos e também de outras 
cidades da região. “A intenção é recrutar e fortalecer as categorias de base. Avaliamos a parte técnica dos 
meninos, a postura em campo e o porte físico”, declarou Alex Moreti de Castro, da Player Gestão Esporti-
va. Os atletas inscritos passarão por avaliações durante algumas semanas e também poderão integrar o 
profissional do Barretos EC, no caso daqueles integrantes do sub-20. O BEC possui 15 atletas inscritos, 
sendo que cinco deles podem ser utilizados em jogos da Série A3.

Após meses de queda ver-
tiginosa, que no mês de abril 
atingiu o seu menor nível em 
décadas, a atividade econô-
mica no Brasil começa a dar 
sinais de recuperação. É o que 
mostram os números das tran-
sações imobiliárias realizadas 
pelos Cartórios de Notas do 
Brasil em julho de 2020.

Em números absolutos, 
as escrituras de compra e 
venda passaram de 63.248, 
no mês de maio, para 90.314 
em julho deste ano, com 
crescimento registrado em 
todos os estados brasileiros 
e destaque para o Amapá 
(1100%), Amazonas (147%), 
Alagoas, (89%), Maranhão 
(84%), Roraima (84%), Ser-
gipe (84%) e Ceará (75%).

Além das escrituras de 
compra e venda, também 
cresceram, na comparação de 
julho de 2020 e julho de 2019, 
os atos de cessão de direitos 

COTIDIANO
Cartórios de Notas registram 

crescimento de 43% na compra e venda 
de imóveis com início de atos online
Após meses de queda, julho registra aumento na realização de transações 

imobiliárias impulsionado pela regulamentação dos atos eletrônicos

(8,5%) e doação (3,2%).
A escritura pública de com-

pra e venda de bens é o do-
cumento feito em Cartório de 
Notas por meio do qual uma 
das partes vende determinado 
bem - móvel ou imóvel - para 
outra. O documento é obriga-

tório para a transferência de 
bens imóveis de valor superior 
a 30 salários mínimos.

Depois de feita a escritura 
deve ser registrada no Cartó-
rio de Registro de Imóveis, 
trâmite que pode ser realizado 
pelo próprio tabelião de notas.
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Governo quer o 
desmonte da Caixa

A fome por privatizações 
do governo federal não para. 
Onze dias depois de editar 
a Medida Provisória (MP) 
995, que permite a venda das 
subsidiárias da Caixa Econô-
mica Federal, entre elas a de 
seguros e cartões, o governo 
dará início agora ao processo 
de privatização das loterias 
da Caixa.

O Diário Oficial da União 
desta quarta-feira (19) pu-
blicou decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
que inclui o serviço no Pro-
grama de Parcerias e Inves-
timentos (PPI). Por meio do 
decreto, o governo inicia o 
processo para que o serviço 
de aposta possa ser ofereci-
do pela iniciativa privada. 
Atualmente, somente a Cai-
xa realiza as loterias.

“O objetivo do desgo-
verno que está em curso é o 
fatiamento da Caixa para en-
fraquecê-la e, dessa forma, 
também prejudicar a parte 
social do banco. Nós não po-
demos permitir esta destrui-
ção do patrimônio brasileiro, 
uma das principais ferramen-
tas de desenvolvimento do 

nosso país. Com a possibili-
dade de delegação do serviço 
de loterias à iniciativa priva-
da, a Caixa perde arrecada-
ção e, consequentemente, 
a sociedade perde repasses 
de recursos que ficarão só 
pros empresários”, afirmou 
Fabiana Uehara Proscholdt, 
coordenadora da CEE/Cai-
xa e secretária da Cultura da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT).

O decreto designou ain-
da que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) será o 
responsável pela execução 
e pelo acompanhamento do 
processo de desestatização 
e que o Ministério da Eco-
nomia será responsável pela 
coordenação e pelo monito-
ramento da desestatização. 
O decreto entrou em vigor 
na data de sua publicação no 
Diário Oficial da União.

“Esta é mais uma luta que 
precisamos de muita unidade 
e mobilização, assim como 
a contra a MP 995”, finali-
zou Fabiana Uehara. (Fonte: 
Contraf-CUT)

Decreto autoriza privatização da loteria. 
Este é mais um passo no processo de 

enfraquecimento para venda do banco público

O Governo do Estado e 
o Sebrae-SP realizam entre 
os dias 24 de agosto e 11 de 
setembro o evento online do 
Empreenda Rápido - Retoma-
da Paulista: Gastronomia.

Serão três semanas de ativi-
dades, criadas para atender as 
necessidades dos empresários 
do segmento de Alimentação 
Fora do Lar com orientações 
de gestão, comportamento do 
consumidor pós pandemia, 
digitalização do negócio, pro-
tocolos de segurança, acesso a 
crédito e painéis de boas prá-
ticas com especialistas e chefs 
de cozinha. A iniciativa é total-
mente gratuita.

As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas 
pelo link http://cutt.ly/Reto-
madaPaulista-Gastronomia 
e/ou pelo telefone 0800 570 
0800. As vagas são limitadas.

“As medidas e protocolos 

A entrega da nova ala da 
UBS do bairro Zequinha Amên-
dola, no último dia 15, foi mar-
cada por homenagem a Anacé-
lia Bueno Viana, funcionária 
pública municipal, que coorde-
nava a UBS do bairro Pimenta, 
mas teve passagem também 
pelo Barretos Dois. Ela atuava 
na área de saúde do município, 
desde o ano de 2003, tendo in-
gressado como Agente de Saú-
de. Em 2013 passou a exercer a 
função de enfermeira.

Anacélia Bueno Viana 
passa a dar nome ao Anexo de 
Diagnóstico da UBS “Médico 
Lotfallah Miziara”. A servido-
ra, que faleceu recentemente, 
sempre foi muito elogiada 
pela sua conduta no trabalho 
e no lar, que valorizou não só 
sua família, como foi também 

zelosa, acolhedora, engajada 
e prestativa, sempre no me-
lhor astral para proporcionar o 
melhor atendimento para cada 
pessoa que procurava a unida-
de de saúde em que atuava.

O prefeito Guilherme Ávila 
e o secretário Alexander Stafy 
Franco lamentaram sua morte 
e ao dirigirem a palavra a Alex 
Saure de Jesus, viúvo da ser-
vidora, enfatizaram o quanto 
Anacélia foi dedicada para 
melhorar a vida das pessoas.

“Anacélia significa Cheia 
de Graça no Céu numa jun-
ção do hebraico e o latim. Isto 
reflete a pessoa que foi nossa 
querida colaboradora, que in-
gressou como agente de Saú-
de e sempre foi comprometida 
com o trabalho. Batalhou, fez 
o curso de enfermagem, as-

sumiu a gerência de um Pro-
grama de Saúde da Família e 
depois a coordenação da UBS 
do bairro Pimenta, sempre 
cumprindo com zelo sua fun-
ção”, observou o secretário 
Alexander Stafy Franco.

“Dirijo a palavra à família 
de Anacélia com o maior cari-
nho e gratidão. Esta homena-
gem é o reconhecimento pela 
dedicação que tanto teve com 
os pacientes. Uma pessoa e um 
ser cheio de luz, que tem seu 
nome eternizado por tudo que 
fez pelas pessoas”, destacou o 
prefeito Guilherme Ávila.

Além do esposo de Anacé-
lia, Alex Saure de Jesus, parti-
ciparam da homenagem, tias, 
sogra, primos, demais fami-
liares, amigos e colegas servi-
dores da saúde municipal.

Ao entregar uma nova ala da 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) “Médico Lotfallah Miziara, 
localizada no bairro Zequinha 
Amêndola – Barretos Dois, o 
prefeito Guilherme Ávila anun-
ciou que ainda neste ano serão 
inauguradas mais obras na área 
de saúde até o final do seu man-
dato, em dezembro.

O prefeito listou o Centro 
Veterinário, a ampliação do 
Centro Municipal de Reabilita-
ção “Solange Lana de Ávila” e 

Falecida recentemente, Anacélia Bueno Viana é homenageada 
no Anexo de Diagnóstico da UBS do bairro Zequinha Amêndola

Prefeito anuncia mais inaugurações na área de saúde ainda neste ano
Anúncio foi feito durante entrega de nova ala 

da UBS do bairro Zequinha Amêndola
o ARE (Ambulatório de Refe-
rência de Especialidades) “Mé-
dico Ally Alahmar” – o Postão.

Sobre a nova ala entregue, 
que tem cerca de 260 metros 
quadrados e se constitui num 
Anexo de Diagnósticos, Gui-
lherme Ávila destacou que a 
obra foi idealizada em 2016.

“Agora a população da 
Zona Norte não precisa fazer 
raio X no Postão. Iniciamos 
esta gestão com um único apa-
relho de raio X para atender 
a cidade inteira. Agora temos 
este na UBS do bairro Zequi-
nha Amêndola e outro na UPA, 
ou seja: triplicamos a capaci-
dade de atendimento nestes 
sete anos e meio de gestão”, 
enfatizou Guilherme Ávila.

O prefeito falou, também, 
que quando iniciou a primeira 
gestão o slogan era Barretos 
Renovada e Humanizada e a 
área de saúde foi a locomotiva 
desta humanização.

“Tivemos grandes avan-
ços. Aumentamos a oferta de 
consultas, exames laborato-
riais, ultrassom e ressonâncias. 
Aliás, ressonâncias são bons 
exemplos, pois em janeiro de 

2013, quando pegamos pre-
feitura, foram realizadas 10 
destes exames no mês, agora 
em agosto de 2020 chegamos 
a fazer de 250 a 300, o que 
mostra o quanto avançamos na 
melhoria da saúde da popula-
ção. E saúde tem sempre que 
fazer mais. Não tem um limite, 
não tem um teto. Quanto mais 
se oferece, maior fica a deman-
da. Por isso, nossa capacidade 
de reinventar tem que conti-
nuar. Nossa gestão está no fi-
nal, mas a cidade, as pessoas, 
o barretense, todos nós vamos 
continuar trabalhando e muito 
a cada dia”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de 
Saúde, Alexander Stafy Fran-
co, destacou que a nova ala da 
UBS “Médico Lotfallah Mizia-
ra” é a 18ª obra de saúde entre-
gue nesta gestão, sendo nove 
reformas e nove obras novas.

“Estes números refletem 
o que era a saúde pública no 
começo da gestão e agora. É 
qualificação no atendimento e 
resolução das necessidades da 
população. O que estamos en-
tregando hoje, não é uma sim-
ples ampliação. É algo de hos-

pital, de pronto atendimento, 
onde um médico ao se deparar 
com uma suspeita e ter a neces-
sidade de um diagnóstico pode-
rá, no mesmo momento, fazer o 
Raio X”, enfatizou o secretário.

Alex Franco agradeceu a 
sua equipe de trabalho na saúde, 
destacando ser uma engrenagem 
que funciona muito bem. “É 
claro que tem a parte da gestão. 
Mas é o conjunto, o esforço de 
todos, que vai desde os serviços 
gerais até o médico, o doutor, 
mestrado ou PHD. Formamos 
um time que se empenha e se 
dedica para oferecer o melhor 
atendimento ao cidadão”, frisou.

A nova ala inaugurada con-
siste na ampliação da sala de 
espera principal, reforma de 
dois consultórios odontológi-
cos, uma sala de Raio X com-
pleta com vestiário, câmara es-
cura e hall/acionador; sala de 
espera, sala de curativos, sala 
de diagnósticos, sala de ele-
trocardiograma, laboratório, 
DML, garagem para ambulân-
cias do SAMU, dois sanitários 
e instalação de um posto de 
transformação. O investimen-
to é de R$ 580,345,06.

Governo e Sebrae-SP realizam evento gratuito 
de capacitação para bares e restaurantes

Evento online acontece entre os dias 24 de agosto e 11 de setembro com orientações de gestão 
e protocolos de segurança, acesso a crédito e painéis de boas práticas com especialistas

adotados para controle de flu-
xo e de circulação de pessoas 
possibilitam o retorno dos ser-
viços e têm impacto positivo 
na economia”, destaca a Se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecno-
logia, Patrícia Ellen.

Para o diretor-superinten-
dente do Sebrae-SP, Wilson 
Poit, a pandemia trouxe vários 

desafios para os pequenos ne-
gócios do segmento de alimen-
tação fora do lar como, por 
exemplo, em relação à opera-
ção, digitalização do negócio e 
manutenção de clientes.

“Este evento chega justa-
mente para auxiliar em todas 
as frentes da gestão dos ne-
gócios, entre elas a orienta-
ção para o acesso a crédito. 

Contudo, mais do que acesso 
ao dinheiro na conta, o que 
pretendemos é levar para os 
pequenos empreendedores 
conhecimento e educação fi-
nanceira para que o crédito 
não se perca em meio às con-
tas do dia a dia, e sim que seja 
capaz de construir algo com 
planejamento e foco nos re-
sultados”, destaca Poit.
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A Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), desde 
o início da pandemia, vem 
alertando para os riscos que a 
Covid-19 traz ao sistema car-
diovascular e o potencial des-
sa infecção ocasionada pelo 
novo coronavírus, que pode 
trazer complicações respira-
tórios graves e até mesmo ser 
letal em portadores de doen-
ças cardíacas e cardiometabó-
licas (diabetes e obesidade).

Agora, estudos científi-
cos brasileiros e internacio-
nais indicam que parte dos 
pacientes que se infectaram 
com o SARS-CoV-2 podem, 
mesmo após a cura da doença, 
ter complicações que podem 
afetar órgãos como os rins e 
o coração.

Por isso, a SBC recomen-

A arena do Parque do Peão 
de Barretos será o palco do Bar-
retos International Rodeo que 
ocorrerá juntamente com a final 
da CNAR (Confederação Na-
cional de Rodeio) nas modalida-
des de montaria em cavalo, esti-
lo cutiano e em touros. A disputa 
contará com 10 competidores 
em cavalo e 25 atletas em touro.

As montarias acontecerão 
nos dias 29 e 30 de agosto, 
com transmissão exclusiva 
pelo canal da Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos no 
Youtube http://www.youtube.
com/festadopeaodebarretos.

As montarias em touros 
começam no sábado (29), a 
partir das 18 horas e, no do-
mingo, a partir das 17 horas. 
Participam os dez melhores 
do ranking da CNAR e de 
outros 15 atletas ranquea-
dos de campeonatos filiados 
como Circuito Rancho Pri-

A organização da Festa do 
Peão de Barretos confirmou a 
participação das duplas Rio-
negro & Solimões, Matogros-
so & Mathias e Edson & Hud-
son e do cantor Felipe Araújo 
na live #BarretosPraSempre, 
no dia 29 de agosto, direta-
mente do Parque do Peão.

O cantor Gusttavo Lima já 
havia sido confirmado e receberá 
a participação especial dos serta-
nejos no show que será transmiti-

Live Barretos Pra Sempre 
terá rodeio em touros e cutiano

Competições acontecem nos dias 29 e 30 de agosto por 
meio do canal da Festa do Peão de Barretos no Youtube

mavera, ACR (Associação de 
Campeões de Rodeio), Ekip 
Rozeta, da Liga Nacional de 
Rodeios (LNR) e de atletas 
que disputam o campeonato 
mundial, convidados pela As-
sociação Os Independentes.

Já a disputa no estilo cutia-
no terá a participação dos 
sete primeiros no ranking da 
CNAR e ainda um ranquea-
do do Circuito Rozeta, um da 
Seleção Brasileira de Cutiano 
e de um convidado pela Asso-
ciação Os Independentes.

De acordo com os orga-
nizadores, a competição será 
realizada sem a presença de 
público e com todos os pro-
tocolos de prevenção da Co-
vid-19 como o uso de máscara, 
disponibilização de álcool em 
gel 70% para todos os presen-
tes e a manutenção de um dis-
tanciamento de, pelo menos, 2 
metros entre os competidores e 

membros da organização.
Segundo Jerônimo Luiz 

Muzetti, presidente de Os In-
dependentes, associação orga-
nizadora da Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos, o even-
to é uma maneira de manter as 
atividades que seriam realiza-
das em agosto, mas que foram 
adiadas em razão da pandemia.
MAIOR PREMIAÇÃO EM 

LIVE DE RODEIO
As competições em Bar-

retos terão a maior premia-
ção de rodeio no formato de 
live, de acordo com Muzetti. 
O campeão das montarias em 
touros receberá como prêmio 
uma Nova Ram 2500 Laramie 
6.7L Turbodiesel 4x4 zero-km 
(avaliada em torno de R$ 340 
mil), a maior, mais forte e mais 
luxuosa picape do Brasil. Já 
na prova estilo cutiano serão 
distribuídos R$ 20 mil. (Foto: 
Divulgação/Studio Cerri)

LIVE “Barretos pra sempre” 
confirma mais sertanejos

Gusttavo Lima lidera o show no dia 29 de agosto. Evento terá dois dias de competições de rodeio ALERTA
Cardiologistas orientam que quem teve 

Covid-19 deve fazer acompanhamento médico
Mortes por doenças cardíacas registraram aumento de 23% em 2020. Cardiolo-
gista explica como proceder para evitar riscos de futuras complicações cardíacas

da que pacientes que tiveram 
Covid-19, já recuperados, 
devem manter o seu acom-
panhamento médico e estar 
atentos a possíveis complica-
ções futuras. 

De acordo com o médico 
do Departamento de cardio-
logia da Rede MaterDei e do 
Hospital Belo Horizonte, Dr. 
Augusto Vilela, tem sido bem 
comum casos como miocar-
dite, trombose e embolia rela-
cionados à Covid-19. “O novo 
coronavírus pode afetar qual-
quer estrutura do coração, cau-
sando inflamação e trombose 
nos vasos e tecidos”, alerta. 

Segundo dados da Asso-
ciação de Registro de Pessoas 
Naturais (ARPEN), houve um 

aumento de 23% no número 
de mortes por doenças cardía-
cas inespecíficas  nos primei-
ros seis meses de 2020, em 
comparação ao ano passado. 

Oficialmente não foi feita uma 
relação com a Covid-19, mas os 
cardiologistas já percebem nos 
consultórios este aumento.

Vilela  comenta que doen-
ças virais podem atingir o 
coração causando quadros in-
flamatórios e que as pesquisa 
vêm mostrando que o novo 
coronavírus atinge o sistema 
cardiovascular com mais fre-
quência, mas não há motivos 
para pânico. “O acompanha-
mento médicos e exames fre-
quentes podem evitar compli-
cações maiores”, alerta.

do de seu canal no Youtube.
O evento virtual, que mar-

ca o mês que aconteceria a 
Festa do Peão de Barretos, 
contará ainda com rodeio nos 
dias 29 e 30 de agosto, com a 
participação de grandes com-
petidores. A transmissão do 
rodeio acontecerá pelo Youtu-
be /festadopeaodebarretos.

Toda estrutura de palco e de 
rodeio já estão sendo montadas, 
respeitando todos os protocolos 

de segurança para prevenção 
do novo coronavírus. A live 
deve “amanhecer no Parque do 
Peão”, de acordo com o presi-
dente de Os Independentes, Je-
rônimo Luiz Muzetti.

“Será a maior live sertaneja 
já realizada. O show deve avan-
çar pela madrugada e amanhe-
cer na arena, como acontece 
tradicionalmente com as apre-
sentações de Gusttavo Lima na 
festa”, antecipa Muzetti.
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