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 Está em análise na Câ-
mara o projeto que cria o 
Serviço de Loteria do Mu-
nicípio de São Lourenço. 
O texto foi lido na sessão 
ordinária desta segunda-
feira (09/05) e prevê que 
os recursos da venda de 
bilhetes e dos prêmios não 
reclamados pelos aposta-
dores sejam destinados à 
construção e manutenção 
do Restaurante Solidário 
e outras ações desenvol-
vidas na cidade, a critério 
do Poder Executivo.
  O texto sugere que o 
nome do serviço seja Lou-
rencinha e determina que 
a captação de apostas 
só possa ser feita junto a 
maiores de 18 anos e den-
tro do território municipal. 
A matéria foi enviada pela 
Prefeitura após a apresen-
tação de um anteprojeto 
do vereador Gustavo Luiz 
Ribeiro (AVANTE).
  Caso a medida seja 
aprovada, a Secretaria de 
Planejamento ficará a car-
go de disciplinar as formas 
de utilização dos valores 
arrecadados e imposto 
de renda incidente sobre 
a premiação, observando-
se o cumprimento da Lei 
Federal existente para 
cada modalidade lotérica.

Participação 
Feminina

 A criação de uma Pro-

Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Lourencinha: São Lourenço poderá 
ter Loteria do Município

curadoria da Mulher na 
Câmara de São Lourenço 
também está em estudo. 
O Projeto de Resolução 
390/2022 é de autoria do 
vereador João Ricardo 
Bolzoni Ilha e tem como 
objetivos garantir a partici-
pação feminina e contribuir 
para a “maior efetividade 
das políticas públicas, 
ações e programas volta-
dos à equidade de gênero 
(…)”.
 O projeto prevê que o 
órgão seja constituído 
por uma Procuradora da 
Mulher e uma Procura-
dora Adjunta, escolhidas 
pela bancada feminina. 
No caso de apenas uma 
vereadora ser eleita pela 

população (ou nenhuma), 
servidoras poderão ser 
designadas pelo presi-
dente da Casa Legislativa. 
Marisol Gomes (PSD), 
Daniela Bacha (AVANTE) 
e Patrícia Lessa (PTB), 
licenciada sem subsídio 
(o suplente é João Ricardo 
Bolzoni), são as três par-
lamentares que ocupam 
cadeira na Câmara.
  Entre as funções da 
Procuradoria estão a 
promoção de ações edu-
cativas relacionadas ao 
enfrentamento da vio-
lência contra a mulher 
e à ocupação feminina 
dos espaços decisórios 
de poder nas esferas 
política e institucional.

Orçamento
 Municipal

 Outra proposta em tra-
mitação se refere a uma 
emenda na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, 
cujo texto traça as metas 
e prioridades de gastos 
do município no ano se-
guinte. O vereador Rodri-
go Martins de Carvalho 
(PSDB) sugeriu que em 
2022 o Poder Executivo 
construa uma creche no 
bairro Nossa Senhora de 
Lourdes, além de uma 
ponte ligando a Estação 
à região de acesso ao 
teleférico, no centro da 
cidade, e de uma mure-
ta em parte do Ribeirão 
São Lourenço.
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Você Pergunta: A Bí-
blia mostra que havia um 
amor muito grande entre 
Davi e Jônatas, ao ponto 
desse amor deles ultrapas-
sar o amor de mulheres 
(Davi disse isso). Isso seria 
uma prova de que esses 
dois eram homossexuais? 
Como podemos entender 
esse texto bíblico?

(1) A narrativa bíblica 
mostra Jônatas (filho do rei 
Saul), por diversas vezes, 
livrando Davi dos intentos 
maldosos de seu pai Saul, 
que queria matá-lo. Jônatas 
falava muito bem de Davi a 
seu pai:

“Então, Jônatas falou 
bem de Davi a Saul, seu 
pai, e lhe disse: Não peque 
o rei contra seu servo Davi, 
porque ele não pecou con-
tra ti, e os seus feitos para 
contigo têm sido mui impor-
tantes” (1 Samuel 19:4)

Isso ocorria porque Jô-
natas amava Davi de uma 
forma muito profunda, eles 
tinham uma aliança de 
amizade entre eles: “Jôna-
tas e Davi fizeram aliança; 
porque Jônatas o amava 
como à sua própria alma” 
(1 Samuel 18:3).

Havia um reconhecimen-
to de Jônatas de que Davi 
era um homem de Deus e 
de que iria ser o rei de Israel 
em algum momento. E, cla-
ro, ele também via que seu 
pai Saul estava equivocado 
nas perseguições que fazia 
contra Davi!

(2) A questão começa 
a ser distorcida quando 
alguns pegam expressões 
como “Jônatas o amava 
como a sua própria alma” 
e aplicam malícia pecami-
nosa, fazendo insinuações 
maldosas que não estão 
na Bíblia!

Expressões de amizade 
como essa indicam a pu-
reza de um amor fraternal 
verdadeiro em sua essên-
cia. E não distorções peca-
minosas e maliciosas!

A Bíblia diz que esse 
amor era tão forte que, 
após a morte de Jônatas, 
Davi escreveu o seguinte:

“Angustiado estou por ti, 
meu irmão Jônatas; tu eras 
amabilíssimo para comigo! 
Excepcional era o teu amor, 
ultrapassando o amor de 
mulheres” (2 Samuel 1:26)

(3) A primeira coisa a 
entender é que tanto Davi 
quanto Jônatas tinham re-
lacionamentos heterosse-
xuais. Jônatas teve mulher 
e filhos e Davi também. 
Aliás, Davi teve mais de 
uma mulher e muitas con-
cubinas!

Isso já ajuda a mos-
trar que no contexto não 
estamos falando de dois 
homens que eram homos-
sexuais.

Davi, inclusive, chama 
Jônatas de “irmão”, o que 
mostra a natureza do amor 
a que ele está se referindo 
ali!

Alguns interpretam a fra-
se de Davi sobre seu amor 
por Jônatas “ultrapassando 
o amor de mulheres” como 
um amor homossexual 
entre os dois. Mas esse 
pensamento está baseado 
em um erro muito grande, 
grosseiro, que mostrare-
mos ainda com mais deta-
lhes a seguir…

(4) O erro está em achar 
que o amor sexual, erótico 
é o maior amor de todos! 
Mas não é. Biblicamente, 
o amor fraterno é aquele 
que sobressai a todos os 
outros tipos!

Jesus disse algo sobre 
esse tipo de amor: “Nin-
guém tem maior amor do 
que este: de dar alguém 
a própria vida em favor 
dos seus amigos” (João 
15:13).

Sim, para a tristeza da-
queles que sexualizam 
tudo, a Bíblia mostra que o 
amor fraternal sobressai ao 
“amor erótico”!

Por isso, as demonstra-
ções de amor fraterno entre 
pessoas do mesmo sexo 
NÃO SÃO indicativo de que 
temos ali desejos homosse-
xuais envolvidos!

(5) Por fim, o sábio per-
cebeu com clareza que 
existem amigos que têm 
um nível de intimidade na 
amizade que pode até mes-
mo ultrapassar os laços de 
sangue:

“O homem que tem mui-
tos amigos sai perdendo; 
mas há amigo mais che-
gado do que um irmão” 
(Provérbios 18:24)

Esse tipo de amizade é 
rara, mas era exatamente 
o tipo de amizade, cheia 
de amor fraterno, que Davi 
e Jônatas cultivaram. Algo 
admirável, saudável, aben-
çoador! Quem dera amiza-
des tão profundas como 
essas existissem mais em 
todos os tempos!

Confundir isso com re-
lação homossexual é uma 
distorção maldosa. Um 
exame minucioso como 
esse que fizemos demons-
tra isso de forma clara.

Portanto, a amizade de 
Davi e Jônatas é daqueles 
textos descritivos da Bíblia, 
cirurgicamente inseridos 
por Deus em Sua palavra, 
para nos exemplificar mo-
dos de viver que superam 
os atos pecaminosos que 
estamos tão acostumados 
a ver nesse mundo!

E, claro, somente pesso-
as inseridas em altos graus 
de pecado e rebelião contra 
Deus podem distorcer de 
forma tão feia textos com 
esses!

O amor de Davi por Jônatas 
ultrapassava o amor de mulheres. 

Eles eram gays?

Postado por Presbítero André Sanchez

Está aberta a temporada de formações em 
turismo nas Montanhas Mágicas da Mantiqueira

  No dia 11 de maio, acon-
teceu na cidade de Andre-
lândia-MG, a cerimônia de 
abertura oficial do Seminário 
Empreende Mantiqueira. A 
solenidade foi realizada no 
Cine-Theatro Glória e reuniu 
cerca de 150 pessoas. Ao 
abrir a cortina, o público pode 
apreciar a apresentação do 
músico local Chico Almeida.
 Subiram ao palco os prefei-
tos Francisco Carlos Rivelli 
(Andrelândia), Edmir Geraldo 
Silva (Minduri) e Walter de 
Assis Toledo Júnior (Liberda-
de), os secretários de turismo 
Guilherme Landim (Andrelân-
dia), Ronaldo Teodoro dos 
Santos (Carvalhos) e Ismael 
Gomes Filho (Passa Vinte), 
o presidente da Câmara dos 
Vereadores de Andrelândia, 
Geraldo Adriano Nogueira 
de Souza, o presidente da 
diretoria executiva do Cir-
cuito Montanhas Mágicas da 
Mantiqueira, Márcio Muniz, 
o gestor do Circuito, Lucas 
Muniz, e representantes de 
instituições parceiras do Em-
preende Mantiqueira, Odair 
José Jerônimo (EMATER), 
Aline Fernandes (SEBRAE), 
Gisele Vieira (SENAC) e 
Marília Saraiva (Sistema FA-
EMG/SENAR). Logo após 
houve a interpretação do Hino 
Nacional pelo violeiro Chico 
Almeida.
  O Empreende Mantiqueira 
é parte da realização de um 
ideal: ajudar a desenvolver os 
atores do turismo na região 
do Circuito Montanhas Mági-
cas da Mantiqueira, composto 
pelas cidades de Andrelân-
dia, Carvalhos, Liberdade, 
Minduri e Passa Vinte. Levar 
informações e referências de 
destinos turísticos que já es-
tão consolidados, realizando 
capacitações aos diversos 
tipos de empreendimentos 
do turismo. É uma atuação 
nos municípios, nos gestores 
públicos, nas empresas e 
em seus colaboradores, nos 
artesãos e nos produtores de 
queijos, de cachaça, entre 
outras pessoas, que através 
de uma rede e de um trabalho 
conjunto, fazem toda a dife-
rença e transformam a reali-
dade de um território turístico. 
Este é o primeiro passo de 
um grande projeto do Cir-
cuito Montanhas Mágicas da 
Mantiqueira no trabalho pelo 
desenvolvimento das bases 
do turismo regional.
  O presidente do Circuito, 

Márcio Muniz, fez um breve 
relato sobre os 27 anos de 
existência do Circuito, con-
tando como tudo começou no 
ano de 1995, até sua paralisa-
ção em meados de 2010 e a 
recente reativação do Circuito 
em julho de 2021.
  O gestor do Circuito, Lucas 
Muniz, contou aos presentes 
como foi o trabalho na elabo-
ração do projeto deste semi-
nário, juntamente às equipes 
de turismo de cada cidade. 
Explicou também de onde 
surgiu a ideia, que culminou 
no Empreende Mantiqueira, 
e como funcionará o semi-
nário.
  O Empreende Mantiqueira 
realizará um total de onze 
encontros gratuitos, sendo 
que o primeiro e o último 
acontecerão na cidade de 
Andrelândia e são abertos a 
toda a região. Nove encontros 
acontecem simultaneamente 
nas cinco cidades do Circuito 
e contará com apresentações 
online e ao vivo dos pales-
trantes. “O seminário esteve 
sendo formatado junto com as 
secretarias de turismo desde 
novembro do ano passado e 
esta foi a forma que encontra-
mos para trazer palestrantes 
renomados a todas as pes-
soas das nossas cinco cida-
des”, disse Lucas. Segundo 
ele, em cada cidade há uma 
sala multimídia oferecida 
pela prefeitura local, onde os 
participantes se encontrarão 
para assistir e interagir com 
os palestrantes, como num 
polo EAD.
  Após a solenidade de aber-
tura, teve início a palestra 
“Tendências do turismo e 
potencialidades das Monta-
nhas Mágicas”, ministrada 
pela consultora do Sebrae e 
empreendedora da cidade de 
Gonçalves-MG, Marília Ribei-
ro. A cerimônia foi encerrada 
com uma apresentação do 
músico Pedru Lucca.
 No dia seguinte (12 de maio), 
aconteceu o segundo encon-
tro do seminário. Com o tema 
“Governança do Turismo” e 
no formato híbrido, com os 
polos multimídia nas cidades, 
mais de quarenta pessoas se 
reuniram simultaneamente 
para debater sobre turismo.
 O encontro teve início com 
a palestra “A importância da 
iniciativa privada nas políticas 
de turismo”, por Alexandre 
Melo, Secretário de Turis-
mo de São Lourenço e ex-

presidente do Convention & 
Visitors Bureau local. Alexan-
dre contou sua experiência 
frente ao Convention de São 
Lourenço, uma associação de 
empresas ligadas ao turismo 
que é responsável por realizar 
importantes eventos da cida-
de, com destaque ao Festival 
Gastronômico Degusta, com 
nove edições realizadas, e o 
São Lourenço Jazz & Blues, 
com sete edições realiza-
das.
  A segunda apresentação 
da noite foi com Valtenes 
Claudino Resende, diretor de 
turismo da cidade de Teresina 
de Goiás, com a palestra “Ini-
ciando a caminhada no turis-
mo”. Valtenes contou sobre o 
processo de estruturação do 
turismo na cidade localizada 
na Chapada dos Veadeiros 
e na consolidação da gover-
nança regional da chapada, 
que concentra cinco cidades 
trabalhando o turismo de for-
ma conjunta.
 A terceira e última palestra 
foi ministrada pela Coorde-
nadora-Geral do Ministério 
do Turismo, Ana Carla Moura, 
com o tema “Estratégias e 
ações de desenvolvimento 
do turismo nos territórios”. 
Mostrou o trabalho que é de-
senvolvido pelo Ministério do 
Turismo através do Programa 
de Regionalização.
 “Tudo isso começou muito 
pequeno, durante uma visita 
técnica a um alambique na ci-
dade de Liberdade. Percebi o 
grande potencial turístico da-
quele empreendimento, mas 
que não podia ser explorado 
por não estar ainda regulari-
zado. Compreendi naquele 
momento que muitos produ-
tores de cachaça de nossa 
região não tinham acesso à 
informação sobre como re-
gularizar seus alambiques e 
isso significava que produtos 
turísticos não estavam sendo 
aproveitados. Ao amadure-
cer a ideia, pude constatar 
que produtores de queijo, de 
artesanato e mesmo de horta-
liças poderiam explorar suas 
propriedades para receber 
visitantes, mas que também 
passavam pelas mesmas 
dificuldades. Desta forma 
uma simples ideia cresceu e 
consolidou-se num seminário 
com onze encontros, de maio 
a setembro, em que cada 
encontro aborda um tema 
específico para a construção 
conjunta do destino”, disse-

O Seminário Empreende Mantiqueira acontece em cinco cidades do Sul 
de Minas e já realizou dois encontros de capacitação

nos Lucas Muniz, gestor do 
Circuito Montanhas Mágicas 
da Mantiqueira.
  Os próximos encontros 
do Empreende Mantiqueira 
acontecem nas seguintes 
datas:
01 de junho: Cultura Gastro-
nômica - às 18h30 nas cida-
des do Circuito.

02 de junho: Produtos da Ter-
ra: Cachaça - às 18h30 nas 
cidades do Circuito.

06 de julho: Produtos da 
Terra: Queijo - às 18h30 nas 
cidades do Circuito.

07 de julho: Produtos da Ter-
ra: Artesanato - às 18h30 nas 
cidades do Circuito.

10 de agosto: Meios de Hos-
pedagem - às 18h30 nas 
cidades do Circuito.

11 de agosto: Atrativos Turís-
ticos - às 18h30 nas cidades 
do Circuito.

30 de agosto: Guias e Opera-
dores de Turismo - às 18h30 
nas cidades do Circuito.

31 de agosto: Marketing Di-
gital - às 18h30 nas cidades 
do Circuito.

01 de setembro: Como au-
mentar suas vendas - às 
19h00 no Cine Theatro Glória, 
em Andrelândia.
  Todos os encontros são 
realizados pelo Circuito Mon-
tanhas Mágicas da Manti-
queira, junto às Prefeituras 
de Andrelândia, Carvalhos, 
Liberdade, Minduri e Passa 
Vinte, e graças à parceria 
da EMATER, IMA, SEBRAE, 
SENAC, SENAR, Ministério 
do Turismo, Cachaça Enco-
menda Real, Canela de Ema, 
Restaurante do Chico e Vila 
Chico, além de outros parcei-
ros, que abraçaram a causa 
e estão oferecendo palestran-
tes para que a participação 
seja gratuita pelo público. O 
evento conta também com o 
apoio da Fundação Guairá, 
Jornal Correio do Papagaio, 
Rádio Rede FM, Rádio Per-
dizes FM, Rádio Andrelândia 
FM, Rádio Cultura FM e Rá-
dio Estância FM.
  Fique por dentro da progra-
mação e das novidades do 
seminário através do Face-
book e Instagram @circuito-
montanhasmagicas
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Comissão de Saúde da Câmara 
de São Lourenço visita Unidades 

Básicas de Saúde

Câmara concede Titulo de Cidadâo 
Honorário de São Lourenço

A Comissão de Assistên-
cia Social, Direitos Humanos 
e Saúde da Câmara visitou 
as UBSs dos bairros Cario-
ca, Canaã e São Lourenço 
Velho nesta quinta-feira 
(12/05). O objetivo foi levan-
tar demandas junto aos pa-
cientes e funcionários. “As 
necessidades encontradas 
serão direcionadas através 
de ofício e indicação para 
fins de assessoramento 
do Poder Executivo: desde 
limpeza das ruas e pintura 
a iluminação pública”, afir-
mou a vereadora Marisol 
Gomes (PSD), presidente 
da pasta.

Além de emitir parecer 
em projetos de lei relaciona-
dos aos seus assuntos de 
interesse, a Comissão tem 
a função de fiscalizar os ser-
viços de saúde municipais. 
Também são membros, jun-
to a Marisol, os vereadores 
Cristiano Valério (PTB) e 

A Câmara concedeu na 
ultima  sexta-feira (13/05), 
a partir das 20h, o Título de 
Cidadão Honorário de São 
Lourenço ao 3º  Sargento 
PM Josué Olympio Meirelles 
do Amaral. A sessão solene 
será na sede da Casa Legis-
lativa (Alameda Dr. Gabriel 
Avair, 58). A homenagem foi 
proposta por meio do Decre-
to Legislativo 335/2021, do 
vereador William Rogério 
de Souza (SOLIDARIEDA-
DE).

De acordo com a justifi-
cativa do projeto, Josué é o 
instrutor do Programa Edu-
cacional de Resistência às 
Drogas (PROERD)  em ati-
vidade mais antigo de Minas 
Gerais. Ministra aulas há 21 
anos, desde 2001, quando 
a iniciativa foi instituciona-
lizada. No ano passado, 
recebeu a Medalha Alferes 
Tiradentes, maior condeco-
ração da Polícia Militar.

O homenageado nasceu 
em 09 de julho de 1970, 
em Lambari, e ingressou na 
PM em 1994. Somente em 
São Lourenço já tem mais 
de 15 anos de serviço no 
PROERD. Entre 12 de julho 
de 2006 e 20 de novembro 
de 2021, formou 11.345 
crianças. Também atuou 
em várias outras cidades 
como instrutor do programa, 
entre elas Lambari, onde co-
meçou, Cambuquira, Con-

 São Lourenço

Rodrigo Martins de Carva-
lho (PSDB). De acordo com 
os integrantes da pasta, 
em relação à última visita 

realizada, o destaque foi a 
reforma da Unidade Básica 
do Canaã, com a cessão de 
espaço para uso do segun-

do andar da edificação, e a 
adequação do consultório 
odontológico no bairro São 
Lourenço Velho.

ceição do Rio Verde, Três 
Corações, Caxambu, Pouso 
Alto, Cruzília, Baependi e 
Soledade de Minas. Durante 
esse tempo, fez curso de 
libras para que pudesse 
atender os alunos com de-
ficiência auditiva.

O PROJETO
 EDUCACIONAL

O PROERD consiste em 
uma cooperação estabe-
lecida entre PM,  escola e 
família dos jovens. Alguns 
dos objetivos são prevenir 
o abuso de drogas, o uso 
da violência e outros com-
portamentos considerados 
perigosos, estabelecer re-
lações positivas entre eles 
e policiais militares, profes-
sores, responsáveis legais e 
outros líderes da comunida-
de e discutir questões corre-
latas à formação cidadã de 
crianças e adolescentes.

A Polícia Militar de Minas 
Gerais iniciou suas ações 
no Proerd a partir da capaci-
tação de 05 (cinco) policiais 
militares. Em 02 de janeiro 
de 1998, foi assinado um 
protocolo de intenções com 
a Prefeitura de Uberlândia 
em caráter experimental. 
Posteriormente, o programa 
foi estendido para outras ci-
dades: Coronel Fabriciano, 
Diamantina, Divinópolis, 
Montes Claros e Varginha, 
até ser oficialmente criado, 
em 2001.



Terça-feira, 17de Maio  de 2022Pág 4: Correio do Papagaio  Gerais

Estado investe R$ 1,6 mi 
em serviços de saúde

Seis municípios da macrorre-
gião Norte de Minas dividirão 
o bolo R$ 1,6 milhão desti-
nado ao custeio de ações 
e serviços de saúde para a 
implantação da política de 
atenção hospitalar; o fortale-
cimento da rede de cuidado à 
pessoa com deficiência e para 
o reforço do custeio da rede 
de urgência e emergência. 
Os municípios integram as 
áreas de atuação da Superin-
tendência Regional de Saúde 
de Montes Claros (SRS) e 
das Gerências Regionais de 
Saúde de Januária e Pirapora. 
O repasse dos recursos aos 
fundos municipais de saúde 
está relacionado a emendas 
parlamentares e estão previs-
tos nas resoluções publicadas 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) nos dias 28 e 29 
de abril e 2 de maio. (Jornal 
de Notícias – Montes Claros)

Missa do Impossível é 
patrimônio cultural

A prefeita Margarida Salomão 
sancionou a lei que declara a 
Missa do Impossível como Pa-
trimônio Cultural de Natureza 
Imaterial do Município de Juiz 
de Fora. A sanção consta na 
edição do Diário Oficial do Mu-
nicípio. Criado pelo vereador 
Marlon Siqueira, o projeto de 
lei foi aprovado pela Câmara 
Municipal em meados de abril. 
O texto afirma que o motivo 
para a missa ser conside-
rada patrimônio cultural é a 
aderência da comunidade de 
Juiz de Fora e também porque 
“as celebrações são reve-
ladoras dos nossos modos, 
particulares ou comuns, de 
criar, fazer e viver pelo Brasil 
afora. Constituem espaços de 
sociabilidade, de afirmação de 
pertencimento, de formação 
e reprodução social”. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Santuário será
 inaugurado dia 20

Mais de 100 mil pessoas são 
esperadas em Cássia (MG) 
entre os dias 20, 21 e 22 
de maio para a inauguração 
oficial do novo Santuário de 
Santa Rita de Cássia, o maior 
dedicado à santa no mundo.  
A construção gigantesca foi 
iniciada em agosto de 2018 
e ocupa uma área de 180 mil 
m². Mais de 100 empresas 
fizeram parte do trabalho e, 
mais de 500 pessoas literal-
mente colocaram a mão na 
massa. “Foi um longo cami-
nho até chegar aqui. Mas, 
tudo foi pensado e preparado 
com muito carinho”, define o 
empresário e idealizador do 
Santuário, Paulo Flávio de 
Melo. (Jornal do Sudoeste – 
São Sebastião do Paraíso)

Expoleste começa nesta 
quarta-feira

São mais de 1000 empregos, 
entre diretos e indiretos, en-
volvidos nos preparativos da 
Expoleste 2022, uma oportu-
nidade de negócios para as 
mais de 150 empresas pre-
sentes na feira. “Esta quase 
tudo pronto, essa semana 
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que passou fizemos uma 
palestra junto com o Sebrae 
para incentivar ações cada 
vez mais inovadoras por parte 
dos empresários durante os 
cindo dias de feira, para que 
tudo se traduz em oportuni-
dade de negócios”, explica 
Jackson Lemos, presiden-
te da Associação Comer-
cial, entidade realizadora do 
evento. A abertura oficial da 
maior Mostra Empresarial do 
Leste de Minas, na próxima 
quarta-feira, 18 de maio, no 
Unicentro, já tem a presença 
confirmada do Governador 
do Estado de Minas Gerais, 
Romeu Zema e outras auto-
ridades. (Jornal da Cidade 
– Governador Valadares)

Ianugurado novo fórum de 
Araçuaí

O novo Fórum Desembarga-
dor Afonso Teixeira Lages, 
da Comarca de Araçuaí, no 
Vale do Jequitinhonha, foi 
inaugurado no último final de 
semana, pelo presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador Gil-
son Soares Lemes. Este foi o 
19º fórum inaugurado na atual 
gestão. O prédio do novo fó-
rum, localizado no Bairro San-
ta Tereza, possui instalações 
modernas, acessíveis e adap-
tadas às novas tecnologias. 
(Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Prefeitura recebe seis no-
vos veículos

Frota reforçada para garantir 
e dar mais efetividade na 
prestação dos serviços à 
população pela Prefeitura de 
Ituiutaba, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde. Seis 
novos veículos foram entre-
gues ao município, frutos de 
emenda parlamentar enviada 
pelo deputado federal, André 
Janones. A prefeita Leandra 
acompanhou a entrega dos 
veículos e ressaltou que eles 
serão utilizados para atender 
as demandas da pasta da 
Saúde, principalmente para 
reforçar as ações do Centro 
de Controle de Zoonoses – 
CCZ, do Tratamento Fora do 
Domicílio – TFD e da Atenção 
Básica (PSFs). (Gazeta do 
Pontal de Minas – Ituiutaba)

Cidade acelera 
pavimentação de ruas

A prefeitura de Inhapim está 
promovendo o maior investi-
mento em drenagem pluvial 
e calçamento de sua histó-
ria. O prefeito Márcio Elias, 
o “Marcinho”, vice-prefeito 
Sandro Adriano, o “Sandro da 
Saúde”, o secretário de Obras 
Welisson Abrantes Martins e 
o representante da deputada 
federal Alê SilvaJuscélio Mar-
cos, reuniu com os moradores 
do distrito de Novo Horizonte 
para juntos anunciarem a 
pavimentação da rua João 
da Mata Assunção, a “Rua 
do Caju”, como é conhecida. 
O prefeito Marcinho informou 
que os recursos para pavimen-
tação da rua João da Mata As-
sunção já se encontram nas 
contas da prefeitura, e em 
junho deverá iniciar as obras 
de calçamento na comunida-
de de Novo Horizonte. (Diário 
de Caratinga – Caratinga)

Vendas da categoria tiveram aumento de 8,68% nas farmácias, em
 comparação com o ano passado

Evento acontece no Dia Internacional da Reciclagem (17), às 10h, com a 
presença de especialistas na área de gestão de resíduos sólidos urbanos

Anti-hipertensivos ocupam 9° lugar na lista 
de medicamentos mais vendidos no 1° 

trimestre de 2022, aponta Farmácias APP

    Com foco no combate às bai-
xas taxas de conscientização 
e no fornecimento de métodos 
precisos de prevenção e tra-
tamento da pressão arterial, 
dia 17 de maio é celebrado o 
Dia Mundial da Hipertensão. 
Segundo o Farmácias APP, 
aplicativo de vendas online de 
saúde e beleza, no primeiro 
trimestre deste ano, medica-
mentos de combate a essa 
enfermidade cresceram 8,68% 
em faturamento, quando com-
parado ao mesmo período no 
ano passado.
    Popularmente conhecida 
como pressão alta, a hiper-
tensão arterial é uma doença 
silenciosa muito comum entre 
a população brasileira. No 
ranking de medicamentos mais 
vendidos para tratar a doença, 
anti-hipertensivos ocuparam o 
9° lugar no primeiro trimestre 
do ano, representando 7,52% 
do top 10. Ao avaliar os resulta-
dos nacionalmente, no período 
entre janeiro de 2021 e março 

de 2022, o mês de março 
apresentou o maior índice de 
vendas, com um faturamento 
de 7,49%, enquanto em feve-
reiro do ano anterior as vendas 
totalizaram apenas 5,94%.
  “O crescente número de ca-
sos de sobrepeso, rotinas de 
trabalho exaustivas, excesso 
de estresse e ansiedade e má 
qualidade do sono são aspec-
tos intimamente relacionados 
ao aumento da pressão arterial 
e desenvolvimento da doença 
hipertensiva”, explica o cardio-
logista e médico do esporte, Dr. 
Carlos Portela.
     Por cidades, São Paulo 
foi líder de vendas em me-
dicamentos anti-hipertensi-
vos, representando 23,6% 
do faturamento da categoria. 
Em seguida, Rio de Janeiro 
com 11,4%, Minas Gerais com 
10,7%, Paraná com 7,1%, 
Rio Grande do Sul com 6,5% 
e, por último, a Bahia com 
5,3%. Por região, o Sudeste 
é o local com o maior número 

de compras, responsável por 
47,8% do faturamento desses 
medicamentos. Logo após, o 
Nordeste aparece em segundo 
lugar com 20,7%, seguido do 
Sul com 17,6%, Centro-Oeste 
com 9,0% e, por fim, a região 
norte com 4,9%.
  Segundo o levantamento, 
Aradois, Losartana N.Q, Lo-
sartana EMS, Losartana MD7, 
Diovan HCT, Diovan Amplo 
Fix, Diovan, Losartana ACH, 
Losartana TTB e Enalapril TTB 
foram, respectivamente, os 
medicamentos mais vendidos 
para tratamento de hiperten-
são arterial no mês de março 
este ano. Vale ressaltar que 
a prescrição médica pode ser 
necessária para adquirir estes 
medicamentos.
  “Por se tratar de uma doença 
silenciosa, boa parte dos hiper-
tensos acabam descobrindo a 
condição após muito tempo do 
desenvolvimento da doença. O 
tratamento passa por vários as-
pectos e orientações. Quando 

diagnosticada em fases iniciais 
a reversão da doença é pos-
sível. Por isso, a importância 
das avaliações periódicas com 
o cardiologista”, recomenda o 
Doutor.
  O Farmácias APP é um aplica-
tivo de vendas online de saúde 
e beleza. É um shopping virtual 
cujo propósito é proporcionar 
acesso rápido à saúde e be-
leza, conectando farmácias e 
pessoas. 
Dr. Carlos Portela – Médico 
Cardiologista e Médico do 
Esporte 
Nascido em Terezina (PI), Dr. 
Carlos Eduardo Portela, é for-
mado pela Universidade Federal 
do Piauí (UFPI), tendo cursado 
especialização, pós-graduação 
e mestrado na Universidade Fe-
deral de São Paulo (UNIFESP). 
Com 10 anos de atuação na 
medicina, Carlos Portela é atua 
na área de Cardiologia e Medi-
cina do Esporte, além de ser 
idealizador do Programa Saúde 
de Precisão.

ABNT debate a criação de normas para 
criação de Ecoparques

O descarte do lixo em lo-
cais inadequados tornou-se 
um problema ambiental que 
afeta todo mundo. Só em 
2021, a geração de resíduos 
sólidos urbanos no país al-
cançou a marca histórica de 
82,5 milhões de toneladas, 
sendo que 40% do total foi 
destinado para aterros contro-
lados e lixões a céu aberto, ou 
30,3 milhões de toneladas por 
ano, segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Albrepe). 

Na data em que em que 
se reforça a importância de 
se estimular, em todo o pla-
neta, uma reflexão sobre a 
importância de dar um destino 
adequado aos resíduos, o Dia 
Internacional da Reciclagem, 
comemorado em 17 de maio, 
a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas -- ABNT 
promoverá webinar sobre 
Ecoparques, no YouTube. 

O evento contará com a 
presença de especialistas na 
área de gestão de resíduos 
sólidos urbanos para discutir 
aspectos como a destinação 
de resíduos urbanos e in-
dustriais via aproveitamento 
energético, Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos (Planares) 
recém-publicado pelo gover-
no e atribuições dos agentes 
do ciclo de vida dos produtos, 
economia circular e logística 
reversa.

“A criação de ecoparques 
é a principal alternativa para 
viabilização e consolidação 
da logística reversa dos resí-
duos pós-consumo e elevar 
os atuais 3% de material re-
ciclado para 22%, atingindo 
a meta prevista pelo Plana-
res. Nessas instalações, os 
resíduos são processados e 
segregados para obtenção de 
plásticos recicláveis, além de 
reaproveitamento energético, 
composto, biogás, biometano 

e energia elétrica. Há um 
imenso potencial no Brasil 
para reduzir a destinação final 
inadequada, como já é feito 
em muitos países europeus”, 
afirma o presidente da ABNT, 
Mario William Esper.

O executivo irá abrir o 
evento, às 10h com painel 
sobre a importância dos eco-
parques e abordará aspectos 
como a contribuição da ABNT 
para a criação de uma norma-
lização que apoie a regula-
mentação para a estruturação 
deste modelo de negócios, 
trazendo segurança jurídica 
para o mercado. Participa do 
painel, o secretário de Meio 
Ambiente do Amazonas e 
vice-presidente da Abema 
(Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio 
Ambiente), Eduardo Taveira. 

Na sequência, o coorde-
nador da Comissão de Es-
tudo Especial de Gestão de 
Resíduos Sólidos e Logística 

Reversa -- ABNT/CEE-246, 
Luiz Carlos Bussato abordará 
o papel da normalização na 
gestão de resíduos. 

Haverá ainda apresenta-
ção: “Direitos x Meio Ambien-
te, Resíduos, Sustentabilida-
de”, com Fabrício Soler, con-
sultor jurídico da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para o Desenvolvimento In-
dustrial e da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
para estudos de resíduos 
sólidos. 

O evento será encerrado 
com mesa de Debate sobre 
“Ecoparques e o papel da 
Norma ABNT.”, com modera-
ção do presidente da ABNT e 
participação dos palestrantes 
e representantes da entidade, 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Limpeza Públi-
ca (Abrelpe), Associação Bra-
sileira da Indústria do Plástico 
(Abiplast), Wise Plásticos e 
Orizon VR -- Ecoparques. 


