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Em função da previsão 
de frio intenso alertada 
pela Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa 
Civil - SEDEC, por meio 
do Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos 
e Desastres - CENAD, o 
Governo Municipal, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiro e Polícia Militar, 
vai disponibilizar cobertura 
24 horas para a população 
em situação de rua.
 Até o próximo domingo 
(22/05), a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Social, Corpo de Bombei-
ros e Polícia Militar farão 
um trabalho conjunto para 
que as pessoas em situa-
ção de rua sofram menos 
os impactos do frio.
  O Serviço de Abordagem 
Social da prefeitura aten-
derá as demandas pelo 
telefone (35) 99182-0576 
das 7h às 21h. Das 21h 
às 7h a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros re-
ceberão as demandas por 
meio dos telefones 190 e 
193 para que as equipes 
da Secretaria de Desen-
volvimento Social façam 
os devidos atendimentos.
  Para ajudar as pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social nesse inverno, 
basta doar agasalhos para 
a Campanha do Agasalho. 
Eles podem ser entregues 

Prefeitura de São Lourenço assistirá a 
população em situação de rua 24 horas 

durante onda de frio intenso

na sede da Prefeitura de 
São Lourenço, Câmara 
Municipal, Centro de Re-

ferência de Assistência 
Social (CRAS) do Centro 
e Estação, Centro de Re-

ferência Especializado em 
Assistência Social (CRE-
AS) e Unidades Básicas 
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Prefeitura de Andrelândia-MG

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

32° EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA REALIZAÇÃO DE EXA-
MES PRE-ADMISSIONAIS DO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2019.   
O Prefeito de Andrelândia, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas por lei, convoca os 
candidatos aprovados, conforme 
lista do Anexo I, para a realização 
de exames pré-admissionais, con-
forme disposto no item 15 do edital 
Concurso Público 001/2019. Os 
candidatos convocados deverão 
comparecer à Clínica PREVCLI, 
situada na rua Batista de Olivei-
ra n.º 239 sala 902, Centro, na 
cidade de Juiz de Fora MG, no 
dia 07/06/22 às 09:00 hs. Será 
disponibilizado um veículo para 
transporte à cidade de Juiz de 
Fora. O interessado deverá com-
parecer no portão principal da 
Sede da Prefeitura à Av Nossa Sra 
do Porto da Eterna Salvação n.º 
208, centro, Andrelândia (MG), até 
às 06:00 hs - dia 07/06/22. A lista 
do Anexo I se encontra publicada 

Escolas também precisam se responsabilizar 
por cyberbullying, diz especialista

Balcão do Cidadão, vencedor do World Post, tem 
mais de 1 milhão de atendimentos realizados

  A escola pode ser um am-
biente assustador para uma 
criança que entra nela pela 
primeira vez. Muitas pessoas 
desconhecidas, espaços que 
transitam entre o convidativo 
e o diferente, novas experi-
ências que se acumulam dia 
após dia, longe dos pais e 
familiares mais próximos. Ao 
longo dos anos escolares, 
uma criança se depara muitas 
vezes com essas mesmas in-
seguranças. E é por isso que o 
bullying e o cyberbullying são 
tão devastadores: eles entram 
em um cenário que já é, mui-
tas vezes, desconfortável. As 
implicações jurídicas desses 
problemas se estendem para 
lá da sala de aula e podem ter 
consequências tanto para os 
estudantes quanto para seus 
responsáveis.
  O assessor jurídico para as 
escolas do Sistema Positivo 
de Ensino, Luis Cesar Esma-
nhoto, explica que a arena 
virtual ampliou o problema. 

  O Balcão do Cidadão, atendi-
mento presencial de múltiplos 
serviços públicos e privados 
nas agências dos Correios, 
é uma conexão de cidadania 
país afora. A solução inovado-
ra foi premiada este ano pelo 
World Post & Parcel Awards, 
evento considerado o “Oscar” 
do setor postal em todo mun-
do, na categoria Atendimento 
ao Cliente.
  A forte capilaridade dos 
Correios, presente nos 5.570 
municípios do país, com am-
plo atendimento em 17,3 mil 
guichês, em quase 11 mil 
agências, permite que órgãos 
públicos e empresas poten-
cializem a prestação de mul-
tisserviços por meio da infra-
estrutura de atendimento dos 
Correios. Lançado em maio 
de 2019, o Balcão do Cidadão 
já acumula mais de 1 milhão 
de atendimentos. Atuando em 
conjunto com o Ministério da 
Cidadania no período crítico 
da pandemia de covid-19, 
possibilitou o cadastramento 
de cidadãos, sem acesso 

“Atualmente, as redes sociais 
e outras ferramentas da inter-
net podem dar a sensação 
de anonimato. Por isso, as 
pessoas se sentem à vontade 
para cometer bullying usando 
esses espaços. Mas isso não 
é verdade, há legislação para 
punir essas atitudes.” Para 
ele, também é importante 
que as escolas entendam que 
também têm, sim, responsa-
bilidade quando um episódio 
de bullying acontece, ainda 
que seja em um ambiente 
virtual.
  De acordo com um levanta-
mento realizado pelo Instituto 
de Pesquisa Ipsos, o Brasil 
ocupa o segundo lugar no 
ranking de países com maior 
número de casos de cyber-
bullying contra crianças e 
adolescentes. Caracterizado 
por agressões repetitivas na 
internet, o problema pode 
causar traumas e outros pre-
juízos emocionais às vítimas. 
Por isso, a depender do nível 

aos meios digitais, ao bene-
fício financeiro ofertado pelo 
Governo Federal para prote-
ção emergencial. É em uma 
agência dos Correios também 
que a emissão do CPF pode 
ser feita de forma simples, 
com a geração do número do 
documento na hora.
  O estado de Minas Gerais 
foi o primeiro governo esta-
dual a firmar parceria com os 
Correios, dentro do Balcão 
do Cidadão, com o objetivo 
de melhorar o atendimento 
ao público em um cenário 
de escassez de recursos. 
Estão disponíveis serviços 
oferecidos pelo Detran, Po-
lícia Civil e Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Em 
Goiás, as agências ofertam 
serviços das secretarias da 
Economia e de Segurança 
Pública (SSP) e do Instituto 
de Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado de Goiás 
(Ipasgo). Atualmente, são 
43 contratos assinados com 
órgãos públicos e empresas 
privadas. A disponibilidade de 

das agressões e da gravidade 
de suas consequências, o 
agressor pode ser respon-
sabilizado civil ou criminal-
mente.
  E as vítimas não são ape-
nas estudantes. Muitos pro-
fessores também têm sido 
alvo de agressões tanto no 
ambiente escolar quanto na 
internet. São muitos os casos 
de cyberbullying que utilizam, 
inclusive, montagens com 
o rosto de professores em 
situações vexatórias.
Família e escola são respon-
sáveis
  Esmanhoto destaca que, 
quando a escola toma co-
nhecimento de um episódio 
de bullying ou cyberbullying, 
ela não pode se omitir. “Não 
cabe às escolas controlar as 
redes, é claro. Mas faz parte 
do processo educacional e 
da obrigação da escola ter 
atitudes preventivas, mos-
trando às crianças o quanto 
isso faz mal a quem é vítima. 

cada um pode ser consultada 
nas agências ou no site dos 
Correios.
  A perspectiva é que o al-
cance da solução aumente, 
fortalecendo as agências 
como locais onde os cidadãos 
podem resolver questões 
importantes e necessárias 
ao seu dia a dia. O objetivo é 
democratizar o acesso às tec-
nologias da informação para o 
público mais carente, já que 
o mundo digital avança, mas 
em muitas regiões do país o 
atendimento presencial ainda 
é a realidade possível para 
milhares de moradores.  
  Colocar à disposição da po-
pulação a rede da estatal, que 
é de fácil acesso, concentran-
do um grande número de ser-

no site oficial do município. Infor-
mações site oficial e através do 
telefone. (35) 33251432. Andre-
lândia/MG, 17/05/22. Francisco 
C. Rivelli – Prefeito.   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Processo n° 047/2022, Tomada de 
preço nº 001/2022.
A Prefeitura Municipal de ANDRE-
LÂNDIA, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna 
público a CONVOCAÇÃO das em-
presas participantes do processo 
supracitado para abertura dos en-
velopes de “Proposta Comercial” 
do edital para contratação de em-
presa para execução e supervisão 
de serviços especializados de en-
genharia para calçamento de ruas 
(revitalização da Rua São João 
Del Rei, e acesso a nova ponte), 
no município de Andrelândia, que 
será no dia 26/05/2022 – 13hs.
Informações: licitacao2@andre-
landia.mg.gov.br ou (35) 3325-
1432. Gabriela Gaspar Procopio 
– 19/05/2022.

Na Bett Brasil 2022, consultor jurídico afirma que instituições não podem se 
omitir ao tomar conhecimento de episódios ocorridos entre estudantes

E, quando a escola recebe 
uma reclamação ou denún-
cia, ela precisa intervir junto 
às famílias e, dependendo 
da gravidade, até mesmo 
levar ao conhecimento das 
autoridades públicas.”
  Segundo o especialista, os 
pais ou responsáveis pela 
criança que pratica o bullying 
ou o cyberbullying podem, 
sim, ter que responder no 
âmbito civil pelas atitudes 
dos filhos menores de idade. 
“A família precisa reconhecer 
que a atitude está errada e 
assumir a responsabilidade. 
No caso da responsabilização 
civil, a lei entende que não 
se pode cobrar indenização 
por exemplo, dos menores, 
então quem recebe essa co-
brança são os pais”, detalha. 
Quando a responsabilização 
é criminal, no entanto, quem 
responde pelos possíveis 
atos infracionais é a própria 
criança, de acordo com as 
regras estabelecidas por lei.

viços, garante acessibilidade, 
conveniência, economicidade 
e desenvolvimento sustentá-
vel do país, além de propor-
cionar melhor qualidade de 
vida aos brasileiros. Para os 
parceiros, a iniciativa reduz 
custos, aumenta o alcance 
dos serviços, permite a inte-
gração e ainda conta com a 
credibilidade da estatal.
  Está no DNA dos Correios 
o compromisso de reduzir 
distâncias, que hoje não re-
presentam necessariamente 
quilômetros, mas também 
tempo, cliques e megabits. 
Para servir o Brasil, ao lon-
go de 359 anos, a empresa 
sempre se adaptou às neces-
sidades dos brasileiros e do 
mercado.
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Fim de semana de eventos 
em São Lourenço

a

1-Controle de público: A 
inscrição antecipada será 
obrigatória para o acesso 
ao evento. Ela  irá gerar  
seu QRCODE,que deverá 
ser apresentado na entrada 
do evento, de acordo com 
a capacidade máxima de 
público.

2- Uso de máscara, afe-
rição de temperatura e 
apresentação do cartão 
de vacina contra Covid 19: 
será respeitado o decreto 
dos órgãos competentes no 
período do evento.

 São Lourenço

3- Higienização: Teremos 
um sistema diário de higie-
nização, em todas as áreas 
do evento como: stands, 
bares , banheiros e pisos, 
com produtos de alta tec-
nologia, certificados pelos 
órgãos reguladores, além 
de  pontos com álcool em 
gel em locais estratégicos.

Todas essas medidas 
estão sendo adotadas para  
conforto e segurança de 
todos.

Localizada no circuito das 
águas, São Lourenço é um 

município que reúne diversas 
belezas naturais. A cidade tu-
rística do sul de Minas Gerais 
foi escolhida para abrigar 
o Bike Fest desde 2017, já 
tendo completado três edi-
ções do evento que foram 
aplaudidas pelo público.

Aqui, o Bike Fest acontece 
na Praça Brasil, ao lado do 
Parque das Águas, cartão 
postal de São Lourenço. O 
encontro de motociclistas 
acontece em maio e tem 
duração de 03 dias regados 
a muito rock e pop!

O Bike Fest completa esse 
ano 30 anos de história.O 
evento nasceu em Tiraden-
tes, no ano de 1992, idealiza-
do por Guilherme Berg, que 
começou como um encontro 
de amigos motociclistas. 
Os anos se passaram e o 
evento foi tomando novas 
dimensões.

Em 2008, a Production 
Eventos passou a ser a or-
ganizadora do evento, que 
hoje é considerado o melhor 
encontro de motociclistas do 
Brasil.
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Uberlândia investe R$ 110 
milhões na rede

A Prefeitura de Uberlân-
dia anunciou um pacote de 
investimentos de R$ 110 
milhões para revitalização 
e ampliação da rede de 
água e esgoto da cidade, 
incluindo uma reforma na 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Uberabinha. 
A verba é oriunda do Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finasa), 
assinado pela Prefeitura 
em dezembro de 2021 junto 
à Caixa Econômica Fede-
ral. “Esse investimento vai 
contribuir na melhoria da 
captação e tratamento do 
esgoto e, logicamente na 
proteção do Rio Uberabinha, 
que é o nosso grande obje-
tivo. São investimentos em 
adutoras, esgoto, reforma 
dos 12 reatores e a cons-
trução de mais um. (Diário 
de Uberlândia – Uberlândia)

Campanha “Fazenda 
Velha Limpa”

Foi lançada oficialmente 
na Praça São Sebastião, a 
Campanha Fazenda Velha 
Lima, comunidade locali-
zada na zona rural de Sete 
Lagoas. Idealizada pela As-
sociação de Moradores de 
Fazenda Velha (Codefav), 
foram entregues seis lixeiras 
utilizadas em condomínios, 
com tampa, fabricado em 
polietileno (PEAD) e capa-
cidade volumétrica de 1000 
Litros. Mais lixeiras são es-
peradas e esse é apenas 
o início da campanha que 
busca preservar a limpeza 
de uma das localidades 
mais agradáveis de Sete 
Lagoas com a instalação de 
coletores em pontos estra-
tégicos de Fazenda Velha. 
(Sete Dias – Sete Lagoas)

Uberaba tem recursos do 
pré-sal

Municípios brasileiros rece-
bem recursos nesta sexta-
feira (20) do primeiro re-
passe da cessão onerosa 
do pré-sal. As prefeituras 
também receberão um valor 
adicional no dia 24 de maio 
devido ao volume exceden-
te da segunda rodada de 
leilões. Somando os dois 
repasses, R$4,5 milhões 
serão destinados a Uberaba 
este mês. A verba é oriunda 
do leilão do pré-sal na Bacia 
de Santos, que ocorreu no 
dia 17 de dezembro 2021. 
Na ocasião, foram ofere-
cidos dois blocos, Sépia e 
Atapu, com arrecadação 
de R$11,140 bilhões. Na 
sexta-feira (20), Uberaba re-
ceberá R$1.330.697,05 dos 
recursos do leilão do pré-
sal. Já na próxima semana, 
mais R$3.246.677,91 serão 
transferidos ao município. 
(Jornal da Manhã – Uberba)

 Prefeitura adquire UTI’s

A Prefeitura de São Sebas-
tião do Paraíso recebeu as 
novas ambulâncias UTI’s 

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

adquiridas pelo Município 
para o sistema público de 
saúde. É a primeira vez que 
a Prefeitura dispõe de unida-
des móveis próprias para o 
transporte de pacientes que 
necessitam de cuidados in-
tensivos durante o translado. 
O investimento nessas am-
bulâncias, adquiridas com 
recursos próprios, ficou em 
cerca de R$ 578 mil, além de 
mais R$ 1,6 milhão em oito 
ambulâncias para simples re-
moção, totalizando R$ 2.274. 
000,00. (Jornal do Sudoeste 
– São Sebastião do Paraíso)

Poderes fortalecem ações 
contra abusos

A Câmara Municipal de Mon-
tes Claros sediou o seminá-
rio de abertura da Semana 
Municipal de Enfrentamento 
à Violência e Exploração Se-
xual da Criança e Adolescen-
te. Participaram do evento, 
organizado pelo executivo, 
vereadores, representantes 
de entidades de assistência 
às crianças e adolescentes, 
promotor de justiça Daniel 
Librelon, analista da Polícia 
Civil e psicóloga Iara Wan-
derley Biondi, a presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente Dardânia Gon-
çalves, secretário de Desen-
volvimento Social Aurindo 
Ribeiro, e representando a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, Bruno Pinheiro. (Jornal 
de Notícias – Montes Claros)

Prefeitura é referência 
nacional

O ArcGis é uma plataforma 
de geoprocessamento, cole-
ta e análise de dados, inter-
nacionalmente conhecida, 
produzida pelo Instituto ame-
ricano ESRI (Environmental 
Systems Research Institute) 
e distribuída no Brasil pelo 
grupo Imagem. Na semana 
passada, a Prefeitura de 
Varginha foi escolhida entre 
as três cidades nacionais de 
destaque para se apresenta-
rem no “Workshop GIS / Go-
verno Municipal”, um evento 
on line promovido pela orga-
nização, cujo objetivo foi di-
vulgar soluções inovadoras, 
conquistadas por meio da 
plataforma ArcGIS. (Gazeta 
de Varginha – Varginha)

Pedro Leopoldo terá 
Rodeo Show

Falta pouco para a cidade 
de Pedro Leopoldo rece-
ber turistas de todo o país 
em dois finais de semana 
consecutivos. Isso, porque 
de 3 a 11 de junho, o Pedro 
Leopoldo Rodeio Show vai 
apresentar grandes nomes 
da música no Parque de 
Exposições. A 17ª edição do 
festival promete proporcio-
nar uma megaestrutura. De 
acordo com Tiago de Brito, 
CEO do Pedro Leopoldo 
Rodeio Show, a retomada 
do evento em 2022 mostra 
a força e importância da 
festa para a região. (Edição 
do Brasil – Belo Horizonte)

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

Silencioso, câncer de ovário requer 
atenção e monitoramento

 Segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), são espe-
rados 6.650 casos novos de 
câncer de ovário para o triênio 
2020-2022 no Brasil. Esse 
valor corresponde aproxima-
damente a 6,18 novos casos 
em cada 100 mil mulheres. 
Este tipo de câncer é uma 
das neoplasias ginecológicas 
mais comuns, ficando atrás 
apenas do câncer do colo do 
útero. No entanto, a maioria 
das pacientes descobre a 
doença quando já está em 
estágio mais avançado de-
vido à inespecificidade dos 
sintomas.
  A oncologista da Doctoralia, 
Dra. Vivian S. Coski, fala em 
uma entrevista sobre a impor-
tância da rotina de exames 
e os principais sinais que 
devem ser observados com 
atenção.
Por que o câncer de ovário é 
considerado silencioso?
  Dra. Vivian: Quando o cân-
cer de ovário começa a apre-
sentar sinais pode significar 
que ele já está no estágio 
avançado, já que os sintomas 
costumam ser inexistentes ou 
inespecíficos na fase inicial da 

doença. É comum que muitas 
pacientes se confundam com 
refluxo, com infecções uriná-
rias e até mesmo gastrite.
Uma pesquisa realizada pela 
Instituição Target Ovarian 
Cancer, do Reino Unido, em 
fevereiro deste ano, revelou 
que ao menos dois terços 
das mulheres desconhe-
cem os principais sintomas 
relacionados ao câncer de 
ovário. Por isso é tão impor-
tante a conscientização para 
que o diagnóstico seja feito 
precocemente e as chances 
de cura aumentem com o 
tratamento assertivo.
  Quais são os principais sin-
tomas aos quais as pacientes 
devem ficar atentas?
Dra. Vivian: As pacientes 
devem prestar atenção prin-
cipalmente no aumento do 
volume abdominal sem causa 
aparente, alterações uriná-
rias sem um motivo especí-
fico, problemas digestivos, 
aumento do volume do ab-
dômen, dor abdominal, sen-
sação de vontade de urinar 
frequente e sangramento 
vaginal.
Há como prevenir o câncer 

de ovário?
Dra. Vivian: Quando se fala 
de prevenção, falamos do 
controle dos fatores de risco. 
Existe uma forma de preven-
ção primária que é quando 
passamos a cuidar do nosso 
estilo de vida, ou seja, fazer 
atividades físicas, não ser 
sedentário, parar de fumar 
se for o caso e, é claro, ter 
uma alimentação adequada. 
Uma forma de prevenção 
secundária seria aquela em 
que pacientes com histórico 
de câncer de ovário e/ou 
câncer de mama na família 
fazem checkups oncológicos 
anualmente.
  O que pode aumentar o risco 
de câncer de ovário?
Dra. Vivian: Sabemos que os 
principais fatores de risco são 
idade avançada, nuliparidade 
(quando não há procriação), 
menopausa tardia e a menar-
ca precoce, ou seja, algum 
fator hormonal, síndromes 
genéticas, histórico de en-
dometriose e de tratamentos 
de radioterapia na região da 
pelve.
Há possibilidade do cisto no 
ovário se tornar um câncer? 

Se sim, por quê?
Dra. Vivian: Isso vai depender 
do tipo de cisto. Se for um 
cisto simples, não há esse 
risco. Mas se for um cisto 
complexo, com uma parte 
sólida, existe a possibilidade 
de que se transforme em um 
câncer. Portanto, o diagnós-
tico de um cisto no ovário 
precisa ser muito bem acom-
panhado com exames como 
o ultrassom transvaginal para 
checar se há risco de evoluir 
para câncer.
  Para aquelas que estão 
finalizando o tratamento do 
câncer de ovário, deve ha-
ver cuidados especiais pós-
tratamento?
Dra. Vivian: Os especialistas 
consideram o paciente cura-
do quando, após cinco anos 
do fim do tratamento, não há 
sinais da volta do câncer. Por 
isso, para aquelas que finali-
zaram ou estão finalizando o 
tratamento de câncer de ová-
rio é de vital importância que 
haja uma rotina de exames, 
de acordo com a orientação 
do médico especialista, para 
monitorar uma possível volta 
do tumor ou não.

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. 


