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Muita conectivi-
dade com as
suas emoções. É
importante ser

grato, ver o quanto você temeo quan-
to pode ser doador, o quanto você
tem para compartilhar. Quanto mais
você tiver essa consciência de si
mesmo e das coisas que estão acon-
tecendo, mais você conseguirá ter
abundância, porque Netuno e Júpiter
estão mexendo no signo anterior ao
seu, que é Peixes, favorecendo o seu
crescimento.

É preciso ver as
coisas pelo lado
positivo. Existe
um desafio para

você de ver as coisas por esse viés.
O dia de hoje vai ser mais desafiador
e émuito provável que você veja tudo
de forma mais negativa do que posi-
tiva. Quanto mais você enxergar pro-
blema, mais problema você atrairá,
porque Júpiter e Peixes estão jun-
tos, então têm muita energia espiri-
tual. Quanto mais você se mantiver
num processo demágoa e raiva, mais
entrará em desequilíbrio

Coloque em práti-
ca algo que você
está procrasti-
nando. O dia é fa-

vorável para inícios, para a realiza-
ção de um projeto. Hoje o dia favore-
ce muito a dedicação. Pode ser que
você continue planejando os seus
projetos para que eles fiquem prati-
camente perfeitos e você possa com-
partilhar com as pessoas. Coloque
as suas ideias no papel e, em segui-
da, transporte do papel para a ação.

Muitas emoções.
Você está muito
emotivo, e esse
lado pode lhe tra-

zer muito sentimentalismo, saudosis-
mo e vontade de proteger as pesso-
as que ama. Tome cuidado comciúme
e passividade excessiva, aceitando
tudo sem questionar nada. É impor-
tantemanter o equilíbrio entre omen-
tal e o emocional para não ficar emum
processo de passividade, doando-se
muito e depois ficando magoado por-
que o outro não correspondeu.

Muito trabalho.
Dia em que você
consegue ter mui-
ta organização

das coisas que você precisa fazer e
em que provavelmente receberá aju-
da, mas é um dia em que você vai
produzir bastante. Quanto mais você
produzir, quanto mais organizado
você estiver, mais o seu dia vai avan-
çar. É importante analisar as situa-
ções antes de se comprometer. O dia
traz ganhos e você poderá ver opor-
tunidades novas chegando.

Dia importante
para conseguir
tomar decisões.
Tome cuidado

com o excesso de controle sobre as
coisas. Existe uma vontade muito in-
dividualista, mas se você puder pen-
sar no entorno, porque estamos com
Júpiter e Netuno muito fortes em
Peixes, será melhor, porém é ummo-
mento muito pessoal da sua vida, em
que é preciso tomar decisões. Porém
é preciso que sejam tomadas de co-
ração, com confiança e sem nenhum
tipo de expectativa.

Você está com
muita energia,
mas é uma ener-
gia mais direcio-

nada. Coloque essa energia em prol
de algum objetivo prático, de alguma
coisa que você queira começar, e siga
em frente, pois os caminhos estão
abertos. Se você tiver domínio dessa
energia, conseguirá avançar muito,
indo muito além do que está imagi-
nando. Se estiver meio desanimado,
recomece, persista e insista. Não
anule suas forças.

Dia agitado, em
que você tem
muitas coisas
para resolver,

muitas notícias com as quais lidar e
vai se comunicar com muitas pes-
soas. É importante ter flexibilidade
e jogo de cintura para resolver os
pequenos obstáculos que podem sur-
gir, mas se você tiver uma boa co-
municação, tudo se resolverá. Tam-
bém vêm notícias, situações novas
e surpresas � algumas positivas,
outras nem tanto.

Dia em que você
poderá ser conse-
lheiro dos outros.
Abra-se para re-

ceber e para ajudar as pessoas à sua
volta, pois elas estão meio perdidas.
Elas vão se aproximar de você que-
rendo alguma coisa, então entregue
amor, conselhos e boas palavras, mas
coloque limites em algumas delas, que
podem sugar a sua energia. Além dis-
so, é importante que você se desven-
cilhe dessas energias negativas. No
mais, abra-se para as relações posi-
tivas, pois você só tende a crescer.

Alguma situação
que você está vi-
vendo ou viveu no
passado pode ter

um retorno hoje. Algo que você nem
estava esperandomais pode vir à tona
e talvez você fique sabendo do que
realmente aconteceu naquelemomen-
to. Prepare-se para ter umdia cheio de
fofocas e notícias. Hoje, alguma rela-
ção pode ter uma reconciliação ou ser
colocada em pratos limpos, tirando
suas dúvidas sobre qualquer questão
que não estava bemresolvida.

O seu dia está bem
positivo com as
pessoas à sua vol-
ta. O seu relaciona-

mento está fluindo e existe celebra-
ção. Tome cuidado somente com os
excessos, porque pode surgir algum
convite para eventos ou festas.Muita
coisa positiva, só que os excessos e a
superficialidade serão problemas nes-
te dia. Tente aprofundar as coisas e
vá até o fim no que está fazendo, se-
não não vai conseguir terminar nada.

Dia de organização
e de manter a se-
gurança, então
nada de se arris-

car. Não é dia de gastos excessivos,
mas de economia � tanto de pala-
vras quanto de dinheiro. Se você es-
tiver vivendo uma situação confliti-
va, hoje não é um bom dia para se
envolver, pois tudo isso vai tirar o
seu foco e a sua energia, trazendo
instabilidade e insegurança, ou seja,
nada do que você precisa. Quanto
mais segurança e sossego você en-
contrar hoje, melhor será para você.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.

Emissoras que operam o
serviço de radiodifusão sono-
ra em ondas médias (OM) e
que solicitaram a migração
para o serviço em frequência
modulada (FM) passam a ter
uma nova oportunidade para
instrução do processo de
adaptação. A Portaria 5.254/
2022, publicada pelo Ministé-
rio das Comunicações
(MCom) nesta quarta (13/4),
estabelece condições, critéri-
os e procedimentos que regu-
lam os pedidos de adaptação
de outorgas — e se aplicam
às solicitações já apresentadas
por entidades que, por alguma
razão, perderam o prazo para
pagamento do valor devido à
adaptação.

Em decorrência do atraso,
os pedidos de migração pen-
dentes foram deslocados para
um lote residual: 26 entidades
estão com demandas enqua-
dradas nesta condição (a lista
está ao final do texto). Todas
poderão requerer, no prazo de
60 dias, a nova instrução dos
pedidos, anteriormente formu-
lados. Este requerimento de-
verá ser apresentado por meio
de sistema eletrônico disponi-
bilizado pelo MCom, em con-
junto com outras quatro docu-
mentações necessárias lista-
das no anexo da Portaria.

Certidões e outros docu-
mentos comprobatórios que
constem em base de dados
oficial da Administração Pú-
blica Federal serão obtidos,

Nova chance para rádios OM
que perderam prazo para quitar

a adaptação das outorgas
Portaria publicada nesta quarta (13/4) estabelece condições,

critérios e procedimentos que regulam os pedidos de 26 entidades
que estão em processo de migração de OM para FM

sempre que possível, direta-
mente pelo MCom. Quando
houver pendência ou incorre-
ção na documentação apre-
sentada (ou no material obti-
da diretamente pela pasta), a
requerente será notificada
para que, no prazo 30 dias,
contados a partir da notifica-
ção, sane as irregularidades
encontradas, sob pena de in-
deferimento do requerimento.
A Secretaria de Radiodifusão
do MCom, quando for cons-
tatada a instrução do pedido,

vai notificar a requerente para
que efetue o pagamento do
valor relativo à adaptação da
outorga.

É importante destacar que
os requerimentos protocola-
dos após a finalização do pra-
zo serão liminarmente indefe-
ridos. Contudo, mesmo que
haja indeferimento ou não pa-
gamento do valor relativo à
adaptação dentro do prazo, os
pedidos de migração perma-
necerão alocados no lote re-
sidual.
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CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

 Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

KWYDGLENE GONÇALVES SANTOS
CPF: 657.944.603-00

KWYDGLENE GONÇALVES SANTOS, CPF: 657.944.603-00, tor-
na público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais – SEMA - MA, a Licença Ambiental de Regularidade
(LAR) para a FAZENDA PEDAÇO DO CÉU , matrícula 64, L.2-Q, fls.
299, para atividade de Bovinocultura, município de Sítio Novo – MA,
conforme dados constantes no processo nº 139529/2021

(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Aprovada regulamentação
da bula de remédios digital

Com 52 votos a favor, dez
contrários e uma abstenção, o
Plenário do Senado aprovou
nesta terça-feira (12) o proje-
to de lei que regula a bula ele-
trônica de medicamentos (PL
3.846/2021). A proposição
permite aos laboratórios inse-
rirem QR Code nas embala-
gens de medicamentos para
acesso a uma versão digital
do impresso que acompanha
obrigatoriamente os remédios
e contém informações sobre
a sua composição, utilidade,

Projeto que torna obrigatória a bula digital vai à sanção

Jefferson Rudy/Agência Senado

dosagens e as suas contra-in-
dicações.

A matéria foi relatada pelo
senador Nelsinho Trad (PSD-
MS), que acatou o texto apro-
vado na Câmara, sem altera-
ções de mérito, recusando as
emendas de senadores. O pro-
jeto segue para sanção.

O autor da proposta é o
deputado André Fufuca (PP-
MA). Conforme o texto, a
bula impressa continua sendo
exigida e não poderá ser dis-
pensada — exceto em casos

a serem definidos pela Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

As bulas digitais deverão
ser hospedadas em links au-
torizados pela agência, e o la-
boratório poderá inserir outras
informações, além do conteú-
do completo e atualizado, idên-
tico ao da bula impressa. O
formato deve facilitar a leitu-
ra e a compreensão e deve
permitir a conversão do texto
em áudio e/ou vídeo mediante
o uso de aplicativo adequado.

O texto também revoga
regras sobre controle de me-
dicamentos constantes na Lei
11.903, de 2009, que previa
um Sistema Nacional de Con-
trole de Medicamentos cen-
tralizado em instituição do go-
verno federal para armazena-
mento e consulta das movi-

mentações dos medicamentos.
De acordo com o PL, o la-

boratório deverá possuir sis-
tema que permita a elabora-
ção de mapa de distribuição
de medicamentos, identifican-
do os quantitativos de comer-
cialização e distribuição para
cada lote e os destinatários das
remessas.

O relator disse que as bu-
las digitais podem ser acessa-
das, também, como vídeo-bu-
las ou áudio-bulas. Ele garan-
tiu que o projeto “preserva as
prerrogativas da Anvisa” e
que a agência continuará mo-
nitorando e fiscalizando a
questão.

— O projeto preserva in-
teiramente o texto da lei que
criou a Anvisa. É um avanço
que não tem volta. Não vai ser
extinta a bula de papel, a bula

digital será uma alternativa.
Vai ser mais usada que a pró-
pria bula de papel — disse.

Nelsinho Trad acrescen-
tou que, em sua avaliação, o
texto aperfeiçoa a bula de re-
médios e a rastreabilidade do
sistema.

— Eu estou aqui com uma
caixa de um medicamento
genérico, do paracetamol,
com o QR Code, onde eu vou
pegar o meu aparelho, vou
apontar para ele, vai abrir a
bula digital, que é inclusiva,
está aqui olha: Bula PDF; vi-
deobula e audiobula. Para
quem tem problema de defi-
ciência visual, bota na audi-
obula e ouve a bula inteira a
respeito daquilo que está
consumindo — mostrou Nel-
sinho Trad.

A senadora Mara Gabrilli

(PSDB-SP) pediu o adia-
mento da votação. Segundo
ela, o texto faz alteração em
grande escala no Sistema
Nacional de Controle de Me-
dicamentos e enfraquece a
Anvisa.

— É preocupante porque
esse projeto vai tirar da An-
visa o papel de implantar a
coordenação do Sistema
Nacional de Controle de Me-
dicamentos e vai retirar da
sua competência a adminis-
tração do banco de dados,
que armazena a movimenta-
ção dos medicamentos. E o
que a população brasileira
vai ganhar com isso? — pon-
tuou a senadora.

Na mesma linha, o senador
Fabiano Contarato (PT-ES)
afirmou que o projeto só vai
favorecer a indústria farma-
cêutica.

- Este projeto de lei é mui-
to grave. Ele, no art. 3º, revo-
ga o artigo que diz que o ór-
gão de vigilância sanitária fe-
deral é competente e imple-
mentará e coordenará o Sis-
tema Nacional de Controle de
Medicamentos. Isso vai ficar
para a iniciativa privada.
Olhem, é inadmissível nós vo-
tarmos este projeto de lei! —
protestou Contarato.

Também pediram adia-
mento da votação Zenaide
Maia (Pros-RN), Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) e
Alessandro Vieira (PSDB-
SE), entre outros.

Por outro lado, discursaram
favoráveis à matéria Luiz Car-
los do Carmo (PSC-GO),
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
Roberto Rocha (PTB-MA),
Carlos Portinho (PL-RJ), en-
tre outros.

— Quem lê aquelas bulas
de remédio na caixa? Hoje,
praticamente todo mundo
pega aquilo lá e entra no Go-
ogle para saber para que ser-
ve o remédio. O projeto é mo-
derno. Fala-se que no Brasil
há dificuldade de acesso à in-
ternet. Eu acho que isso é
muito pouco em relação ao
Brasil todo. (...) A Anvisa
também tem que ficar moder-
na. Nós não queremos tirar
poder da Anvisa não, mas a
Anvisa tem que evoluir com
a sociedade — afirmou Luiz
do Carmo.

O senador Rogério Car-
valho (PT-SE) disse que, de
acordo com o projeto, a An-
visa pode definir como será
essa evolução da bula, do
papel para o digital, definin-
do quais remédios têm que
ter bula impressa e digital e
quais podem ter apenas a
bula digital.

Por sua vez, Mecias de Je-
sus (Republicanos-RR) foi
outro a pedir adiamento da
votação, por entender que a
população mais carente do
país pode ser prejudicada por
não ter acesso a celulares com
leitor de QR Code.

— Eu sou totalmente favo-
rável ao avanço tecnológico e
acho que ele aconteceu mui-
to, mas não chegou ao interi-
or, não chegou ao bolso das
pessoas para comprar um te-
lefone, para comprar um lap-
top — disse Mecias de Jesus.
(Fonte: Agência Senado)
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