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By Isabel Mueller

O dia pode trazer
uma iniciativa
frustrada ou um
obstáculo difícil

de ser superado. Cuide para não fi-
car sustentando uma atitude infantil
e busque ter mais sabedoria e clare-
za da situação. Tome cuidado com a
dificuldade de seguir uma ideia ou
direção. Pode ser que você fique in-
deciso.

Sua energia pode
estar baixa hoje,
então tome cuida-
do com a dificul-

dade de semanter alegre. Podem sur-
gir gastos extras, que não esta-
vam nos planos. Tome cuidado ao
escolher as pessoas com quem
você se associa. Saiba ser mais
criterioso com as pessoas que se
aproximam de você, pois nem tudo
que reluz é ouro.

O dia pede que
você consiga
olhar para as situ-
ações com mais

abertura mental e emocional: livre-
se dos preconceitos. Muitos diálo-
gos podemacontecer hoje. Cuide para
que você não entre numa tentativa
de ter razão sempre. É importante de-
sapegar da mente alheia. Busque ter
mais otimismo. Pode ser um dia posi-
tivo com leituras ou estudos.

O dia traz muito
trabalho e vai exi-
gir de você certo
poder de lideran-

ça ou uma inteligência acima da mé-
dia. O excesso de emotividade pode
te prejudicar hoje, porque você vai
ter o desafio de se manter mais im-
parcial e equilibrado. Tome cuidado
para não se isolar em excesso.

Existe muito po-
tencial em suas
ideias, porém
tome cuidado

com a negligência a respeito da sua
energia criativa: planeje mais e se
dedique ainda mais para que suas
ideias se realizem. Tome cuidado com
comportamentos infantis, que po-
dem causar brigas e desunião. As re-
lações estão potencializadas, então
vale a pena sair um pouco da rotina.

Tome cuidado
com a teimosia.
Desapegue de in-
sistências passa-

das e mude hábitos ou atitudes para
ter resultados diferentes. Hoje pode
ser um bom dia para cuidar mais da
saúde e tomar decisões radicais e
definitivas. Pode ser um dia desafia-
dor, que exigirá de você muita cora-
gem para tomar uma atitude.

É importante di-
versificar ideias
ou caminhos, se-
não seu dia acaba

emperrado, com nada fluindo. Tome
cuidado com brigas por causa de idei-
as diferentes e saiba dialogar. Se con-
seguir se manter equilibrado, pode
ser um dia cheio de harmonia com as
pessoas à sua volta.

O dia pede paci-
ência e tolerân-
cia. Pode ser um
dia difícil no tra-

balho ou podem surgir gastos ines-
perados. Saiba trazer mais leveza
e verdade ao seu dia, o que pode
ser desafiador, porque suas emo-
ções podem ser pesadas. Tome
cuidado com falação em excesso.
Mantenha sua organização.

O dia traz a co-
ragem de rom-
per com coisas
ou pessoas que

te limitam ou te fazem mal. Além
disso, você pode conseguir expor
suas necessidades com bastan-
te facilidade se conseguir se mos-
trar frágil, sem medo de críticas.
Além disso, você conseguirá de-
fender seu espaço de invasões
externas.

Você pode se sen-
tir invadido hoje,
como se em ne-
nhum lugar hou-

vesse fato privacidade, e isso pode
mexer com seus nervos. Busque ter
calma ao lidar com as pessoas. Além
disso, tome cuidado com confusões
que, de pequenas, passam a caóti-
cas e exaustivas. Hoje o dia está
propício para resolver problemas
com intuição.

Seu dia traz pro-
gresso e avanço.
Sua comunica-
ção está positiva

e você pode conquistar as pessoas
à sua volta. Tome cuidado para não
usar o seu conhecimento para ma-
nipular as pessoas. Os amigos po-
dem ser grandes aliados. O dia é
positivo para planejar bem seus
próximos passos ou buscar novos
conhecimentos.

Novas ideias po-
dem surgir hoje,
abrindo caminhos
onde antes você

não via possibilidades. O dia traz sur-
presas ou situações que se encerram,
mas você não vai ficar se lamentando
ou se sentindo triste. Há renovação a
caminho, bem como possibilidades de
mais ganhos financeiros, mas, para
isso, será importante cuidar bem para
não gastar além das suas posses.
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Geral

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
GESSÉ SABINO LEITE – CPF 060.227.151-72 Torna público que reque-

reu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA-
MA, em São Luís a Licença Única Ambiental de Regularização (LUAR) sob o
número do e-processo 93252/2022, para atividade Pecuária da propriedade:
Fazenda Castelo às margens da rodovia MA335, zona rural sob as coordenadas
- Lat: 06°23’02,07" S e Long: 47°13’02,11" O – Porto Franco – MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 007/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço por lote. OBJETO: Con-
tratação de empresa para a reforma e ampliação de escolas da rede de
ensino municipal. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Pre-
ços: às 08:00 horas do dia 03 de Junho de 2022. O Edital e seus anexos
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00
hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa –
MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. MAR-
COS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Con-
tratação de empresa para a construção do muro da escola de 06 salas do
Povoado Bom Lugar. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta
de Preços: às 08:00 horas do dia 06 de Junho de 2022. O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00
hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa –
MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. MAR-
COS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para a pavimentação em bloco inter-
travado no Povoado Bom Lugar. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as con-
dições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e
Proposta de Preços: às 08:00 horas do dia 09 de Junho de 2022. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs
às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa – MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a
ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ANS inclui opções de quimioterapia oral em seu rol de procedimentos
Opções de tratamento trazem benefícios de sobrevida aos pacientes

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa19deabril. Comemora-se todo dia19.
Se você está com algum PROBLEMA DE

DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDAURGEN-
TE,peçaestaajudaaSantoExpeditoqueéoSanto
dos Negócios que precisam de Pronta Solução e
cuja InvocaçãoNuncaéTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Cau-
sas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora
deAflição eDesespero, intercedei pormim 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, Pro-
tegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e
Serenidade. Atendei ao meu pedido: �Fazer o
pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possammepreju-
dicar, Protegei aMinha Família, atendei aomeu
pedido comurgência. Devolvei-meaPaz e aTran-
qüilidade. Serei grato pelo resto daminha vida e
levarei seu nome a todos que têm fé.Muito Obri-
gado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fa-
zer o Sinal da Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distri-
buí ummilheiro desta oração, para propagar os
benefíciosdograndeSantoExpedito.Mandevocê
também publicar imediatamente após o pedido.

Divulgação

A inclusão de três opções de
quimioterapia oral no Rol de
Procedimentos e Eventos em
Saúde da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) traz
benefícios em termos de sobre-
vida aos pacientes e permite a
prescrição, pelo médico, para
aqueles pacientes que têm se-
guro saúde, avaliou ontem (16)
a oncologista  Andreia Melo, do
Grupo Oncoclínicas, também
chefe da Divisão de Pesquisa
Clínica do Instituto Nacional de
Câncer (Inca).

Publicada no último dia 6, no
Diário Oficial da União, a deci-
são contemplou as substânci-
as trifluridina + cloridrato de ti-
piracila, para câncer colorretal
e gástrico metastático; Brigati-
nibe, para câncer de pulmão
não pequenas células (CPNPC)
localmente avançado ou metas-
tático, positivo para quinase de
linfoma anaplásico (ALK); e
Venetoclax, combinado com
obinutuzumabe, para pacientes
adultos com leucemia linfocí-
tica crônica (LLC) em primei-
ra linha de tratamento.

Segundo o Inca, a estimati-
va é que em cada ano do triê-
nio 2020-2022, o
Brasil tenha em torno de 41 mil

novos casos de câncer color-
retal, 21 mil casos de câncer
gástrico e 30 mil de câncer de
pulmão, além de 11 mil casos
novos de leucemia, dos quais a
leucemia linfoide crônica res-
ponderá por cerca de um quar-
to. No total, o Inca estima o
aparecimento de 650 mil casos
novos de câncer no país a cada
ano do triênio.

Por isso, na avaliação da
oncologista, é grande o signifi-
cado que as incorporações de
tratamento podem trazer aos
pacientes.

“Elas trazem novas opções
terapêuticas. São novas linhas
de tratamento para pacientes
com essas neoplasias (colorre-
tal e gástrico) no cenário me-
tastático. No caso do câncer de
pulmão, você tem a seleção por
um biomarcador e tem uma
resposta objetiva muito boa
com o uso do tratamento e gan-
ho de sobrevida”.

A cobertura obrigatória des-
sas três novas opções de qui-
mioterapia oral pelos planos de
saúde é fundamental para que
o oncologista faça, na sua prá-
tica clínica, o que há de me-
lhor na literatura, em termos de
padrão de tratamento.

“Priorizar essas opções de
tratamento oral na cobertura
dos pacientes com essas neo-
plasias é fundamental. É isso
que acontece com o Rol da
ANS”, indicou a oncologista.

Cânceres
Câncer colorretal é o nome

dado ao tipo de tumor que
atinge a região do intestino
grosso (cólon), reto (final do
intestino, antes do ânus) e o
ânus. Apenas em 2019, a do-
ença provocou mais de 20 mil
mortes no país. Esse é, segun-
do o Inca, o terceiro tipo de
câncer mais comum no Bra-
sil, com um risco estimado de
cerca de 19 casos novos a
cada 100 mil pessoas. O cân-
cer colorretal metastático é o
estágio avançado da doença. O
tratamento deve ser contínuo,
visando prolongar a sobrevi-
da, diminuir sintomas relacio-
nados ao tumor, postergar a
progressão da doença e man-
ter a qualidade de vida. Mes-
mo considerando que a doen-

ça esteja em um estágio mais
avançado, os pacientes ainda
podem receber tratamento.

O Inca adverte que quase
30% de todos os cânceres co-
lorretais poderiam ser evitados
mediante uma dieta saudável,
prática de atividades físicas e
redução do consumo de bebi-
das alcoólicas. O instituto, vin-
culado ao Ministério da Saúde,
estima que, em 2030, a despe-
sa do Sistema Único de Saúde
(SUS) com pacientes que de-
senvolverão esse tipo de cân-
cer, em função da exposição a
fatores de risco evitáveis, vai
ser 88% maior do que o valor
gasto registrado em 2018, que
alcançou R$ 545 milhões.

Andreia Melo advertiu que
o custo da assistência em on-
cologia tem subido a cada ano,
não só pelo aumento do nú-
mero de casos. “É uma doen-
ça que tem ficado mais inci-
dente e tem aumentado a sua
mortalidade também. É claro
que, junto disso, você cami-
nha com o desenvolvimento de

novas opções terapêuticas,
novas tecnologias, novas inter-
venções que, habitualmente,
apresentam alto custo”.

Já o câncer de estômago,
também conhecido como cân-
cer gástrico, é o terceiro tipo
mais frequente entre homens e
o quinto entre mulheres, com
um risco estimado de 12,81
casos a cada 100 mil homens e
7,34 para cada 100 mil mulhe-
res. No mundo, foram estima-
dos 684 mil casos novos em
homens, sendo o quarto mais
frequente entre todos os cân-
ceres. O tipo mais frequente é
o adenocarcinoma, responsável
por 95% dos casos, sendo a
infecção pela bactéria Helico-
bacter Pylori o principal fator
de risco.

Já a leucemia linfocítica crô-
nica (LLC) se caracteriza por
um aumento do número de lin-
fócitos, que são um dos prin-
cipais tipos celulares dos leu-
cócitos, ou glóbulos brancos.
Trata-se de uma doença que se
desenvolve de forma lenta e
afeta, em sua maioria, pessoas
com mais de 55 anos. A idade

média no momento do diagnós-
tico é em torno de 70 anos.
Extremamente rara em crian-
ças, o risco de uma pessoa de-
senvolver LLC é de 0,57%,
sendo um pouco maior em ho-
mens do que em mulheres.

De acordo com o Inca, o
câncer de pulmão é o segundo
mais comum no Brasil e o pri-
meiro em todo o mundo, tanto
em incidência quanto em mor-
talidade. É responsável por cer-
ca de 13% de todos os novos
casos de câncer, com incidên-
cia mundial de 1,8 milhão de
casos novos. Esse tipo de cân-
cer é considerado hoje uma das
principais causas de morte evi-
táveis, porque, em cerca de
85% dos casos, seu apareci-
mento está diretamente ligado
ao consumo de derivados do
tabaco. O cigarro constitui o
mais importante fator de risco.

Na mesma decisão, a ANS
aprovou a incorporação no Rol
de Procedimentos e Eventos em
Saúde da substância Risanquizu-
mabe, para tratamento da psorí-
ase moderada a grave. (Alana
Gandra - Agência Brasil)

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


		2022-05-17T10:57:19-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-05-17T10:57:40-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




