
Parabéns!

MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-2Publicações

Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia � Clínica Médica

CRM -MA Nº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Quinta, 31 de março de 2022

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

By Isabel Mueller

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

Hoje você pode
ter um dia muito
improdutivo, por
não estar conse-

guindo enxergar soluções. Você pode
ter muitas dúvidas, então tente se
conectar com as pessoas, para não
sentir solidão na escuridão dessa Lua
Negra no seu signo. É importante se
equilibrar e não se exigir tanto, para
não ter instabilidade emocional. Cui-
de de si e da sua saúde e não tente
controlar o incontrolável. Cuidado
com ações inconsequentes, pode não
dar muito certo.

Hoje o dia pode
trazer confusões
e perdas financei-
ras, então é im-

portante você ter planejamento e
tomar cuidado com suas ações. Não
é um bom dia para compras, vendas
e assinaturas de contratos. É um dia
para refletir, se organizar melhor,
cuidar da sua saúde mental e espiri-
tual e trabalhar com a sua intuição.
Você não vai ter tanta produtivida-
de, mas poderá ter muitos insights e
ideias a respeito da sua vida, se você
conseguir se acalmar.

Hoje você pode
ter atrasos e isso
pode te trazer um
certo abatimento,

porque é como se você estivesse
dependendo das outras pessoas para
seguir com seus planos e objetivos,
mas hoje todo mundo está meio per-
dido. Você pode estar com uma visão
positiva das coisas e, se você tiver
confiança em si, você consegue fa-
zer as coisas funcionarem. Para isso,
é importante ter estabilidade mental
e emocional hoje.

Cuidado com pro-
messas demais.
Hoje você precisa
manter a calma e

a estabilidade. O dia pode trazer con-
fusões e mal entendidos, então foque
mais em observar, em trabalhar em
harmonia, ajudando e levando mais
segurança para as pessoas, porque
senão você só vai levar desordem e
caos para onde você for. Você pode
viver algum tipo de adiamento, algu-
mas coisas não serão concluídas hoje,
então tenha paciência.

Hoje é importante
você diminuir os
seus impulsos,
ter mais calma,

pois a Lua está exigindo de todos
mais economia de ação e mais intros-
pecção. É importante você não fazer
nenhum gasto ou ter qualquer atitu-
de definitiva. Pode haver uma certa
pausa nos seus projetos ou as coi-
sas podem não avançar, ainda que
tudo possa fluir com tranquilidade.
Você vai perceber que o dia está mais
lento e caótico, então você precisa-
rá ter paciência.

Tome cuidado
com certas atitu-
des obsessivas e
tente pensar com

o máximo de clareza possível, pois
muito do caos que está acontecendo
com você tem a ver com as suas pró-
prias emoções negativas. Abra um
pouco a sua mente e tente ver as
situações por uma outra perspecti-
va. Hoje você pode acreditar em coi-
sas que não são verdadeiras, então é
importante refletir para não se dei-
xar levar por pessoas querendo se
aproveitar de você.

Hoje você pode
ter ajuda das pes-
soas e pode ser
um dia harmônico

e positivo, se você souber ser mais
generoso e altruísta. Algum sacrifí-
cio será necessário para conseguir
atingir os seus objetivos. As trocas
serão extremamente importantes,
para não haver ciúmes, inveja e de-
sesperança. As coisas que você está
esperando não acontecem, porque
você só vê o seu lado da história,
então abandone esse seu lado ego-
cêntrico.

Dia que você pre-
cisa trabalhar
com muita dedi-
cação e foco,

para si e para os outros. É muito
importante que você consiga se des-
vencilhar de tudo que é excesso e
desilusão. Não é um dia para muita
festa, mas sim para trabalho, para
tentar organizar as suas tarefas e
obrigações, mesmo que de forma
lenta, respeitando seu ritmo, porque
tem muita coisa acumulada que você
precisa tirar da frente.

Dia que a sua
energia pode es-
tar extremamen-
te confusa. Ainda

que você possa ter bastante ânimo,
vigor e disposição, você pode estar
completamente sem foco. Só cuida-
do ao colocar foco em situações ex-
ternas e não em si mesmo, mas tam-
bém cuidado com o desânimo, pois
isso pode derrubar a sua imunidade e
ser uma porta de entrada para vírus
e gripes. Tente manter o seu dia equi-
librado e planejado, para você não se
perder.

Hoje você precisa
trazer o seu lado
mais altruísta e
amoroso à tona.

Você pode estar confuso, com dúvi-
das e questões emocionais difíceis,
então as relações precisam ser olha-
das e priorizadas. Cuidado com pro-
messas e propostas que também não
tem nada a ver. É importante você
refletir sobre tudo que chega e pen-
sar bem antes de se associar ou acei-
tar qualquer coisa, pois depois você
pode se arrepender.

Existem novas
opor tun idades
chegando para
você, que a princí-

pio você pode nem enxergar, por es-
tar emocionalmente instável, então
quanto mais você tiver confiança nas
situações e nas coisas, e quanto mais
desapego você tiver, mais você pode
aproveitar as oportunidades que es-
tão chegando para você. É muito im-
portante também você cuidar sua
saúde e manter um senso de priorida-
de e de auto cuidado.

A Lua Negra vai
mexer muito com
as suas emoções
e relações. É im-

portante você se cuidar, mas tam-
bém oferecer segurança para o seu
par amoroso. Se você estiver com
muito foco só em si, a pessoa pode
te cobrar amor e presença, o que
pode te desanimar. Cuidado com o
desânimo antes da hora, com dis-
putas e ciúmes, pois isso pode mi-
nar a sua relação. É importante se
abrir e levar verdade para as suas
relações, para que elas continuem
estáveis.

O gatinho Vinicius
Gabriel Rocha Resplandes,

que completa hoje 9
aninhos. Filho de  Valdiso

Resplandes e Maria
Raimunda dos S. Rocha, o
aniversariante vai festeja

a data em companhia
dos familiares e amigos.
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DEPÓSITOS SUDOESTE MARANHENSE S.A.
CNPJ/ME Nº 12.089.926/0001-84

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos senhores acionistas que se encontram a sua dis-
posição os documentos referenciados no art. 133 da Lei nº 6.404/
76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede da compa-
nhia, situada na Rua Luis Domingues nº 2.327, Sala 01, Entronca-
mento, Imperatriz, MA, CEP 65913-000.

Imperatriz, MA, 31 de março de 2022.

Fernando Fírveda Gonçalves e
Carlos Fernando Santos Rabelo � Diretores.
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Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Anvisa aprova novo medicamento
para tratamento da covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-
feira (30) a autorização, em caráter emergencial, do medicamento para a co-
vid-19 Paxlovid, que compreende o uso combinado dos remédios nirmatrelvir e
ritonavir. O produto é fabricado pela indústria farmacêutica Wyeth.

O medicamento é indicado para adultos que testaram positivo, que não
precisam de oxigênio e que têm risco de evolução para quadros graves da
doença. Seu principal efeito é no combate à piora nas condições de saúde das
pessoas infectadas.

O remédio é de uso individual oral, mas não é indicado para pessoas abaixo
de 18 anos de idade. Também não há indicação para gestantes ou pessoas que
podem ou pretendem engravidar durante o tratamento.

A diretora da Anvisa Meiruze Souza Freitas avaliou que os benefícios da libe-
ração do medicamento superam os riscos. Ela acrescentou que a antecipação de
produtos para tratar a covid-19 está alinhada à garantia de possibilidades de tra-
tamento contra a doença, considerando a situação da pandemia no Brasil.

�Com a pandemia enfrentamos desafios sem precedentes. Melhorar essa
lacuna é prioridade de saúde pública. A disponibilidade de medicamentos es-
senciais continua insuficiente por motivos diversos, como preços altos, compra
e distribuição deficientes, qualidade incerta do produto e prescrição inadequa-
da�, disse Meiruze Freitas.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Já o diretor da Anvisa Rômison Mota destacou que não se trata
de um medicamento para prevenção, e que já houve aprovação
em outros países como Estados Unidos, Canadá e México.

O diretor da Anvisa Alex Campos lembrou que não é um
substituto da vacina, que está disponível gratuitamente, enquanto
o Paxlovid, a princípio, será comercializado, dependendo de
poder aquisitivo para o consumo.

A diretora Cristiane Jourdan assinalou que os dados eviden-
ciam benefícios superando os riscos e que as medidas para
gerenciamento de risco estão compatíveis com as medidas uti-
lizadas no mercado.

Análise técnica
A equipe técnica da Anvisa apontou riscos a serem monito-

rados no uso concomitante com outros produtos. �Foram feitas
exigências de incluir na bula as contraindicações de uso con-
comitante com o medicamento apalutamida�, informou a ge-
rente de Farmacovigilância, Helaine Capucho.

A gerente listou pontos colocados pela Anvisa, incorporados
no plano de gestão de riscos e na bula do remédio. A equipe da
Anvisa determinou que seja feita carta a profissionais de saú-
de para orientação sobre usos do Paxlovid com outros remédi-
os e dos cuidados necessários. Também foi requisitado que a
empresa disponibilize informações acerca do uso do produto
no Brasil para monitorar sua aplicação e eventuais eventos
adversos.

�Incluímos o compromisso de apresentar relatórios de estu-
dos clínicos e não-clínicos e informar trimestralmente a situa-
ção regulatória em outros países�, disse o gerente geral de
Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Men-
des. (Agência Brasil)

OMS estabelece plano para saída
de fase emergencial da pandemia

Plano inclui três cenários possíveis para como o vírus pode evoluir

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
divulgou nesta quarta-feira (30) um plano atu-
alizado para a covid-19, estabelecendo impor-
tantes estratégias que, se implementadas em
2022, permitirão que o mundo saia da fase
emergencial da pandemia.

O plano inclui três cenários possíveis para
como o vírus pode evoluir no próximo ano.

�De acordo com o que sabemos agora, o
cenário mais provável é que o vírus da covid-
19 continue evoluindo, mas a gravidade da
doença que ele causa irá reduzir com o tempo
enquanto a imunidade aumenta por conta da
vacinação e das infecções�, disse o diretor-
geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, durante um briefing.

Nesse cenário base, que serve como mo-
delo de trabalho para a OMS, o vírus causa
menos surtos graves, com altas periódicas em
números de transmissão com a redução da
imunidade. As doses de reforço podem ser ne-
cessárias para os que estão em maior risco. O
vírus pode certamente entrar em um padrão
sazonal, com picos nos meses mais frios, as-
sim como a influenza.

Fabrice Coffrini/Pool via Reuters
No melhor cenário da

OMS, as variantes futuras
seriam �significativamente
menos graves�, e a proteção
de doenças graves seria de
longa duração, sem a neces-
sidade de doses futuras de
reforço ou mudanças signifi-
cativas nas vacinas atuais.

No pior cenário, o vírus se
transforma em uma ameaça
nova, altamente transmissível
e mortal. Nesse cenário, as
vacinas seriam menos eficien-
tes e a imunidade para doen-
ças severas e morte cairia ra-
pidamente, o que exigiria mu-
danças significativas nas atu-
ais vacinas e uma campanha
ampla de doses de imunidade
para grupos mais vulneráveis. 

Para ajudar a sair da fase
emergencial, a OMS pediu
que países mantenham ou au-
mentem suas capacidades de
vigilância em relação ao vírus,
para assim estarem atentos a
sinais iniciais sobre mudanças
no vírus. A entidade também
pediu o melhoramento das ha-
bilidades de detecção da co-
vid longa, para rastrear e re-
duzir consequências de longo
prazo após o fim da pandemia.
(Agência Brasil)
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