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CENTENÁRIO 2011
De Vilhena vem a mensagem 
do Pastor Ary Paulo da Silva 
destacando o centenário das 
Assembléias de Deus no Brasil
em 2011. Pág. 07

SER MÉDICO?
Para quem quer se iniciar ou já está na vida 

médica, há três bons conceitos a seguir: respeito, 
perseverança e humildade, afirma o médico 

gastrocirurgião Arthur Freire de Barros. Pág. 16

QUEREMOS QUALIDADE
A Secretária de Estado da 
Educação, professora Irany Freire 
Bento, diz que não vai aceitar 
professores que fazem de conta 
que estão dando aula. Pág. 26
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Os artigos assinados, bem como as infor-
mações contidas nos artigos de serviço/publici-
dade são de total responsabilidade de seus auto-
res e dos anunciantes. A direção desta revista 
não se responsabiliza por conceitos e infor-
mações contidas nestes espaços publicitários.

PONTO E – Excelência em informação
Não é de hoje que a economia rondoniense vem crescendo a proporções chi-

nesas. Os últimos dados divulgados pela equipe técnica da Secretaria de Estado 
de Finanças confirmam que Rondônia é o Estado da Federação que mais cresce.

Trata-se de um movimento que começou há trinta anos e não mais parou. É claro 
que esse ciclo acelerado de crescimento sofreu altos e baixos, e nos trouxe boas e 
más consequências.

No plano ambiental, estamos tendo de fazer o dever de casa hoje, por não termos sido previden-
tes no passado recente. A herança do ciclo extrativista, em especial a exploração madeireira dei-
xaram feridas que levarão muito tempo para cicatrizar. Porém, essa atividade, mal ou bem, foi um 
dos sustentáculos deste ciclo virtuoso de crescimento. A sustentabilidade, ou seja, a compatibili-
zação do homem, a produção e a natureza, se constituem numa equação de difícil solução, que 
exige estudo científico e redobrado esforço para corrigir as distorções do passado e agregar qua-
lidade de vida para nossa gente. Esse é um dos desafios atuais que já está envolvendo todos os 
segmentos da sociedade.

Nesse contexto, Rondônia continua sendo uma terra de grandes oportunidades, e a revista 
PONTO E vai se consolidando como um importante veículo de 
comunicação, que tem na excelência a marca com que seus edito-
res tratam do conteúdo informativo dos artigos e reportagens ofe-
recidos aos seus fiéis leitores. O importante papel da PONTO E 
ganhou ainda mais relevância a partir da parceria firmada com 
a TRIP Linhas Aéreas, já que leva para os quatro cantos do país 
noticias de Rondônia, sendo uma verdadeira vitrine dos feitos da 
sua gente à disposição do Brasil.

Dr. Ivan Francisco Machiavelli
– advogado 
- vice-presidente da OAB 
- Seccional Rondônia
Ji-Paraná - RO
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A doença ocupacional (do-
ença do trabalho), no Or-

denamento Brasileiro é equi-
parada a acidente de trabalho, 
gerando as mesmas vantagens 
e benefícios.

A Lei 8.213/91 menciona 
que são doenças que causam 
alterações na saúde do traba-
lhador ocasionadas por fatores 
relacionados com o ambiente 
de trabalho.

Há incidência quando o tra-
balhador exerce suas funções 
em local que o ambiente fa-
vorece o contato por exposi-
ção a agentes químicos, físi-
cos, biológicos ou radioativos. 
Exemplificando, pode-se dizer 
que a asbestose (advinda do 
amianto) e o saturnismo (ad-
vinda do chumbo), são doen-
ças ocupacionais, enquanto 
a LER, os DORT e a síndrome 
de esgotamento profissional 
e lombalgia, são doenças do 
trabalho.

Na relação de emprego, de 
um lado há empregador, e de 
outro, o empregado; o empre-
gador que necessita da força 
humana para o desempenho 
das atividades econômicas, e 
o empregado que executa as 
atividades como meio regular 

Doença do 
trabalho: 
direitos e 
garantias

de manter a subsistência.
É de praxe que os conflitos 

relacionados à doença ocu-
pacional sejam solucionados 
na justiça especializada do 
trabalho.

Em caso de infortúnio ocor-
rido durante o exercício laboral, 
a obrigação do empregador de 
proporcionar trabalho ao em-
pregado vai além da vigência 
do contrato de trabalho, sendo  
que o empregado terá direito 
de não ser demitido, obtendo o 
direito da estabilidade provisó-
ria, após a alta médica e a efe-
tiva cessação do benefício de 
auxílio doença acidentário.

Novidades L’acqua di Fiori    

Uma das novidades da 
L’Acqua di Fiori é o EVOLU-

TION; fragrância feminina que 
é ideal para a mulher moderna, 
atualizada, consciente de si, 

movimentos, nos contrastes 
das formas e dos pensamen-
tos do nosso tempo. 

Foram usados ingredientes 
antagônicos, onde o quente e 
frio se contrastam e se combi-
nam. Os acordes da fragrância 
nos dão uma sensação direta 
e inusitada. O frescor dos cítri-
cos se integra à personalidade 
das madeiras. A leveza dos flo-
rais se funde à sensualidade 
dos musks e assim todos os 
ingredientes se interligam em 
um perfume novo e moderno.

A L’acqua di Fiori está sem-
pre inovando, prova disso são 
os dois lançamentos que já são 
um sucesso; tanto o Evolution 
(feminino) quanto o Rhythmus 
(masculino). Rhythmus é uma 

fragrância para o homem atual, 
de personalidade, com uma 
atitude única. Tem um estilo de 
vida e ritmo próprio.  As novas 
fragrâncias trazem a sofistica-
ção e a qualidade que caracte-
rizam a linha L’acqua di Fiori. O 
bom atendimento, em especial 
da loja de Cacoal, só poderia 
resultar em SUCESSO! 

Pensou em presentear ou 
ser presenteado? Não deixe 
de conferir a linha de cosmé-
ticos e perfumaria da L’acqua 
di Fiori. 

Av. Porto Velho, 2125
(69) 3441-1468
Cacoal-RO

que tem atitude e não descuida 
da beleza. Seu frasco foi pro-
jetado pelo renomado desig-
ner francês Jérome Dinand. Foi 
inspirado na velocidade dos 

Dra. Julinda da Silva - advogada
- doutoranda em Ciências Jurídicas 
e Sociais /UMSA-AR
- docente do curso de Direito da FAROL
site: www.silvaefontana.adv.com.br   
Fone: (69) 3443-1570 
          Cacoal-RO
Fone: (69) 3442-8687 
          Rolim de Moura-RO
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Como identificar as pessoas com este tipo de  
problema?
Na realidade, não há um único tipo de aparência 
que defina o rosto de alguém com a deformidade 
dentofacial, assim como o grau de manifestação 
pode ser leve, moderado ou até grave. Nos casos 
leves, o que mais incomoda é a mordida incorreta, 
enquanto nos casos mais graves o que incomoda 
é a aparência do rosto. As pessoas apresentam o 
queixo (mento) grande ou pequeno, tecnicamente 
chamadas de prognatas ou micrognatas, ou até 
mesmo quando sorriem aparece muito a gengiva. 

Como é feito este tipo de tratamento?
O tramento é feito em conjunto entre dentista espe-
cialista em Ortodontia e Cirurgião Bucomaxilofa-
cial, que também é um dentista.

A cirurgia vai deixar cicatriz no rosto?
Não! As incisões ou acessos cirúrgicos para promo-
ver as correções, são feitas por dentro da boca.

Beleza e função são funtamentais,
e A cIrurGIA OrTOGNáTIcA pODe AjuDAr!

PROGnAtismO
Neste tipo de problema os dentes 
e o queixo estão para frente

sORRisO GenGiVAL
Neste tipo de problema a gengiva
aparece muito quando sorri

miCROGnAtismO
Neste tipo de problema os dentes 
e o queixo estão para trás

AssimetRiA FACiAL
Neste tipo de problema 
o rosto está torto

DOUTOR EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL - UNESP / ARAÇATUBA.
MESTRE EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL - UNESP / ARAÇATUBA.

MEMBRO TITULAR DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL.
EX-RESIDENTE - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.

ESPECIALISTA EM CIRURGIA – RECONHECIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.
ESPECIALISTA EM ANATOMIA CIRÚRGICA DA FACE - USP / SÃO PAULO.

Av. Pinheiro machado, 1718  
Porto Velho-RO   

Fone: (69) 3221 4909   
(69) 9258 2650

rhr.odonto@ig.com.br

Por Dr. Robson Reis

Antes      Depois
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Há caso em que é necessário operar a maxila e 
a mandíbula?  
Sim! Geralmente a cirurgia bimaxilar oferece os 
melhores resultados estéticos e funcionais. Inclu-
sive permite o tratamento dos casos mais gra-
ves quando a pessoa tem a face torta (assimetria 
facial).

O paciente precisa ficar com os dentes amarra-
dos depois da cirurgia?
Não. Isso é coisa do passado. A imobilização óssea 
é fundamental para que haja a consolidação dos 
segmentos ósseos, contudo, não é preciso imo-
bilizar a mandíbula como se faz em outros ossos 
do corpo. Hoje existem as placas e parafusos de 
titânio que estabilizam os ossos na nova posição e 
permitem abrir e fechar a boca com cuidado ime-
diatamente após a cirurgia.

Quanto tempo fico no Hospital?
Um dia após a cirurgia! Tudo dependerá de você! 
Quando estiver andando animado e sem qualquer 
complicação, retornará ao seu lar.
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Produtos de origem animal: 
O total de água virtual inclui a 
água usada na criação dos ani-
mais e no processamento do 
produto final. São 11.535 litros 
de água para se produzir 1 kg 
de salsicha; 4.914 L/1kg. de 
queijo processado.

Frutas e legumes: Tanto a 
água da chuva como a de irri-
gação estão incluídas no total. 
São 3.160 litros para se produ-
zir 1 kg de figo; 1.612 L/1kg de 
ameixa; 697 L/1 kg de maçã; 
457 L/1 kg de laranja.

Bens de uso comum: O cul-
tivo do algodão utiliza água de 
modo intensivo, assim como 
fertilizantes. Quase 15% da 
água virtual em produtos com 
algodão vem do total usado 
para diluir a água servida satu-
rada de fertilizantes, assim 
como aquela usada para trans-
formar o algodão em tecido. 
O cultivo de café consome a 
mesma quantidade que o de 
chá, mas requer bem mais 
água virtual devido à produtivi-
dade por hectare.  Mais impor-
tante que o total de água vir-
tual de um produto, é o fato de 
sua região de origem dispor 
de suprimento sustentável de 
água para as plantações.

Pimenta Bueno-RO

Quando servimos 1 kg de 
carne, também estamos 

servindo 15.497 litros de água. 
Uma xícara de café equivale a 
140 litros. Um copo de cerveja, 
a 75 litros. Ao vestir uma calça 
jeans, ficamos encharcados em 
11 mil litros. Esse é o consumo 
que não podemos ver – a cha-
mada água virtual. O conceito 
foi apresentado na década de 
1990 pelo geógrafo Tony Allan 
para explicar por que os países 
do Oriente Médio não estavam 
em guerra por causa desse 
recurso escasso. A explicação 
está no fato de que são impor-
tadores de alimentos;  produ-
zidos com a água de outras 
regiões. Em seguida, o cien-
tista holandês Arjen Hoekstra e 
seus colegas da UNESCO cal-
cularam a água virtual gasta 
na produção de mercadorias, 
de modo a oferecer um critério 
para o manejo da água e permi-
tir que países, empresas e indi-
víduos tenham uma ideia mais 
clara do que estão gastando.

Carne: A água virtual pre-
sente em bovinos, suínos e 
aves incluem aquela ingerida 
pelos animais e a usada no 
cultivo de seus alimentos e na 
limpeza de seus dejetos. São 
15.497 litros de água para se 
produzir 1 kg de carne bovina; 
6.309 L/1 kg. de carne de 
porco; 3.918 L/1 kg. de carne 
de frango.

As menstruações excessi-
vas, muitas vezes também 

denominadas hemorragias 
menstruais ou menorragia, são 
um problema que ocorre com 
frequência; 20 a 25 % das mu-
lheres. Anualmente, uma em 
cada vinte mulheres entre os 
30-49 anos consulta o médico 
devido à menorragia.

A definição médica corre-
ta diz que se considera uma 
menstruação excessiva quan-
do ocorre a passagem de mais 
de 80 ml de sangue durante um 
ciclo menstrual. Isto correspon-
de a uma hemorragia com uma 
duração de mais de sete dias 
ou em que é necessário utilizar 
mais de dez tampões por dia 
durante o ciclo menstrual.  No 
entanto, raramente é realista 
ou prático medir concretamen-
te a perda de sangue pelo que 
os médicos se baseiam na des-
crição que cada mulher faz do 
respectivo período menstrual.

Considera-se que um perío-
do é excessivo quando:

• uma mulher perde sangue 
durante mais de 8 a 10 dias, 
especialmente se este proble-
ma se repetir mês a mês.

• uma mulher perde tan-
to sangue que tem dificuldade 
de ir trabalhar. Ou quando uma 
mulher se vê obrigada a plane-
jar as férias e os períodos de 
lazer em função da altura em 
que lhe vai aparecer o período.

• a hemorragia é tão abun-
dante e contínua que a mulher 

fica anêmica. Mais de dois ter-
ços (67%) das pacientes que 
apresentam hemorragia mens-
trual excessiva, sofrem de 
anemia.

• há ocorrência de coágu-
los, que não sejam apenas pe-
quenos, durante mais de um 
ou dois dias.

• o aparecimento súbito e 
inesperado da menstruação 
com uma hemorragia muito 
abundante faz lembrar a aber-
tura de uma torneira.

Cada mulher é um ser único. 
O mesmo se pode dizer da res-
pectiva menstruação. Busca-se 
as causas (fibromiomas e póli-
pos, desequilíbrio hormonal, en-
tre outros) e faz-se o tratamento.

Uma menstruação é conside-
rada normal quando dura, em 
média, 5-7 dias e a quantidade 
média de sangue perdido seja 
de 30 a 60 gramas de sangue 
por ciclo. 

O mundo consome trilhões 
de litros de água virtual.

Menstruação 
excessivaÁgua invisível

Dr. Edson Marquiori
- médico ginecologista, obstetra e 
ultrassonografista
Hospital e Maternidade São Paulo
ULTRACENTER 
(Centro de Ultrassonografia de Cacoal)
(69) 3441-4611 – Cacoal-RO
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“Pouco tempo depois, Gunnar Vingren 
participou de uma convenção de igrejas 
batistas, em Chicago. Essas igrejas aceita-
ram o Movimento Pentecostal.  

Ali ele conheceu outro jovem sueco que 
se chamava Daniel Berg. Esse jovem tam-
bém fora batizado com o Espírito Santo.

Após uma ampla troca de informações, 
experiências e idéias,  Daniel Berg e Gunnar 
Vingren descobriram que Deus os estava 
guiando numa mesma direção, isto é: o 
Senhor desejava enviá-los com a mensa-
gem do Evangelho a terras distantes, mas 
nenhum dos dois sabia exatamente para 
onde seriam enviados.

Algum tempo depois, Daniel Berg foi visi-
tar o pastor Vingren em South Bend. Durante 
aquela visita, quando participavam de uma 
reunião de oração, o Senhor lhes falou, atra-
vés de uma mensagem profética, que  eles 
deveriam partir para pregar o evangelho e 
as bênçãos do avivamento pentecostal.  

O lugar tinha sido mencionado na profe-
cia: Pará. Nenhum dos presentes conhecia 
aquela localidade. Após a oração, os dois 
jovens foram a uma biblioteca à procura de 
um mapa que lhes indicasse onde o Pará 
estava localizado. Foi quando descobriram 
que se tratava de um estado do Norte do 
Brasil”.

As Assembléias de Deus são uma igreja 
evangélica pentecostal que prima pela orto-
doxia doutrinária. Tendo a Bíblia como a sua 
única regra de fé e prática, acha-se compro-
metida com a evangelização do Brasil e do 
mundo, conformando-se plenamente com  

as reivindicações da Grande Comissão.
O seu Credo de Fé realça a salvação pela 

fé no sacrifício vicário de Cristo, a atualidade 
do batismo no Espírito Santo e dos dons 
espirituais e a bendita esperança na segunda 
vinda do Senhor  Jesus. Consciente de sua 
missão, as Assembléias de Deus não pre-
valecem do fato de ter, segundo dados do 
IBGE (Censo 2000), mais de oito milhões de 
membros.

Sendo uma comunidade de fé,  serviço 
e adoração, as Assembléias de Deus não 
podem  furtar-se às suas obrigações - pro-
clamar o evangelho de Cristo e promover 
espiritual, moral e socialmente o povo de 
Deus. Somente assim, estaremos nos fir-
mando, definitivamente, como  agência do 
Reino de Deus.

As Assembléias de Deus não são a única  
igreja. Deus está usando muitos outros para 
alcançar o mundo para Ele. Nos cenários 
brasileiro e mundial somos uma das muitas 
denominações comprometidas em conduzir 
crianças, adolescentes, jovens e  adultos a 
Cristo.

Nossa oração nas Assembléias de Deus 
é que sejamos usados por Deus para ajudar 
os perdidos e propiciar um ambiente onde o 
Espírito Santo possa realizar sua obra espe-
cial na vida dos que crêem.

Para mais informações, visite o site da 
CGADB:   
www.cgadb.com.br

ASSEMBLÉIA DE DEUS
Vilhena - Rondônia
Ary Paulo da Silva

Pastor Presidente

Av. Sabino Bezerra de Queiróz, 4737 - Jd. Eldorado - Fone: (69) 3321-1027

Divulgação:
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PABX significa Private Automa-
tic Branch Exchange (troca automá-
tica de ramais privados). É uma rede 
de telefonia privada usada por uma 
empresa ou até mesmo em residên-
cias. Podem consistir de uma plata-
forma de hardware ou somente sof-
tware, este último pode ser instalado 
no computador para a interação com 
a telefonia via internet.

Basicamente pode-se afirmar que 
PABX é uma central telefônica na qual chegam às linhas telefôni-
cas tanto analógicas como digitais e dali saem os ramais para os 
usuários. Nestas centrais também podem ser conectados o inter-
fone, porteiro eletrônico para tocar direto no telefone, entre mui-
tas outras funções.

O PABX é um dos serviços que a VASST oferece. O diferen-
cial maior da empresa é a equipe rigorosamente treinada, respei-
tando a satisfação do cliente, inclusive no pronto atendimento, 
característica marcante dos serviços da VASST, sob o comando 
do casal Priscila Macedo e Lafaiete Rufino. Segurança e telefonia 
caminhando junto à evolução tecnológica.

Periodicamente, nós cidadãos somos 
convocados a escolher nossos repre-

sentantes, que permanecerão por quatro 
anos, ou quando reeleitos, por mais outros 
mandatos. 

Para muitos, quatro anos passam rápido, 
porém os reflexos das atividades são para 
sempre. E por isso, nós, sociedades organi-
zadas, somos também responsáveis social-
mente, não no intuito de indicar um candi-
dato, pois é livre a escolha dos represen-
tantes pelo eleitor, mas de orientar que um 
município se desenvolva com atuação; atu-
ação de vários setores, e, em especial do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo, que 
devem ser harmônicos entre si. 

Ter representantes do nosso município, 
na esfera federal e estadual, que tenham 
seus investimentos locais, garante maior 
acessibilidade nas requisições e nas reivin-
dicações, além de viabilizar projetos e ações 
de desenvolvimento.

A ACIC – Associação Comercial e Indus-

trial de Cacoal e a CDL – Câmara de Dirigen-
tes Lojistas, lançam a Campanha “O candi-
dato que você precisa, Cacoal TEM”. 

Não perca seu voto. Vote em candidatos 
de Cacoal. Conheça os candidatos, sua his-
tória, sua atuação, compromisso e idonei-
dade com os eleitores e com o nosso muni-
cípio de Cacoal, já adotando o critério ficha 
limpa. 

Os presidentes da ACIC, Carlos Alberto 
Ferreira Carrasco, e da CDL, Nedeson Tac-
coni, ressaltam a importância da conscienti-
zação nessa campanha e convocam o eleitor 
a refletir sobre a oportunidade de fazer parte 
da mudança.

Cidadania em ação     

PABX: conforto 
e segurança

Rua José do Patrocínio (antigo Café&Cultura)
Cacoal-ROmotor para portão

cerca elétrica

câmeras de vigilância

centrais telefônicas

interfone e fechadura
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Dra. Ângela M. D. Rondon Gil 
- advogada
- conselheira estadual da OAB-RO
- pós-graduada em Direito 
Constitucional pela Unir e pós-graduada 
“Latu Sensu” Executive MBA em Direito 
Ambiental pela UCAM-RJ
Fone: (69) 3441-0791 Cacoal-RO

A Legislação brasileira não 
vê na união homossexual 

uma família, embora já esteja 
comprovado que mais de 18 
milhões de pessoas no Bra-
sil, são homossexuais.  Aliás, 
uma relação corriqueira e notó-
ria nos dias de hoje, entretanto, 
há projetos de Leis que não 
andam, emperrados em tradi-
ções culturais e religiosas.

Isso nos leva a pensar da 
tristeza de ver duas pessoas se 
unirem, constituírem um patri-
mônio e, se repentinamente 
algo acontece (separação ou 
falecimento), uma delas fica 
prejudicada.

Partindo desse preceito, 
o Judiciário vem suprindo a 
inércia de nossos Legislado-
res, desde 2005, quando o 
STJ reconheceu que a relação 
homoafetiva gera direitos ana-
logicamente à união estável, 
admitindo a inclusão do compa-
nheiro em plano de saúde.  Já 
em 2008, o mesmo STJ admitiu 
a possibilidade de análise pela 
Justiça do reconhecimento da 
união estável entre pessoas do 
mesmo sexo, bem como defe-
rindo adoção de menores por 
casais homossexuais.  

Dia 11/05/10 foi realizada a 
audiência pública para deba-
ter o Estatuto das Famílias (PL 
2.285/2007) na Comissão de 

Constituição, Justiça e de Cida-
dania da Câmara dos Deputa-
dos, onde críticos e defenso-
res expuseram seus argumen-
tos. O projeto pretende revisar 
a legislação e “reunir disposições 
atualizadas que protejam às novas 
configurações familiares brasileiras, 
inclusive as famílias homossexuais. 
O Estatuto das Famílias busca abar-
car todos os direitos e deveres das 
relações familiares. O projeto traba-
lha sob a perspectiva do afeto como 
princípio jurídico em detrimento dos 
valores patrimoniais que persisti-
ram na elaboração do Código Civil 
de 2002”.  (IBDFAM).

É grande a celeuma em 
torno da regulamentação da 
relação homoafetiva, mas  
muito ainda se tem a fazer em 
prol daqueles que merecem 
uma vida digna, não podendo 
ficar condenados a invisibili-
dade, mesmo porque, esta não 
mais existe.

Relações 
homoafetivas
e a inércia 
legislativa

A recuperação 
da lipo a laser 
é mais rápida

Ariquemes – Fone: (69) 3535-3600
Cacoal – Fone: (69) 3441-0072
Ji-Paraná – Fone: (69) 3421-3020
Porto Velho – Fone (69) 3211-8500

A Masterplástica agora apre-
senta seu novo aparelho, 

SmartLipo, que proporciona re-
moção das gordurinhas com 
recuperação pós-cirúrgica mais 
rápida, redução dos hemato-
mas, inchaços e dores. É apro-
vado pelo FDA (agência que re-
gulamenta remédios, equipa-
mentos médicos e alimentos 
nos Estados Unidos). “É a evo-
lução da lipoaspiração”, afir-
ma o cirurgião plástico Orestes 
Polo. 

A técnica também é conhe-
cida como lipo a laser, pois a 
cânula, que é menor do que a 
utilizada normalmente, possui 
uma fibra óptica que é introdu-
zida debaixo da pele e aquece a 
região subcutânea. “Esse laser 
gera calor e dissolve a gordura, 
que pode ser aspirada por ou-
tra cânula ou naturalmente eli-
minada pelo sistema linfático”, 

diz o cirurgião plástico Alexan-
dre Engell.

A gordura dissolvida é mais 
fácil de ser removida do corpo. 
“Na lipoaspiração convencio-
nal a gordura é aspirada sob a 
forma de grânulos e por esse 
motivo temos de fazer aquele 
movimento de vaivém com a 
cânula. As consequências são 
o inchaço, a dor e os hemato-
mas causados pelo sangra-
mento na operação”, explica 
Engell.

Os efeitos desconfortáveis 
são amenizados na lipo a laser. 
“Não há sangramento, e o ca-
lor estimula a produção do co-
lágeno que diminui a flacidez 
em áreas críticas, tais como, 
papada, braços e entre coxas”, 
esclarece o cirurgião plástico 
Leandro Debs. Por ser menos 
agressiva, a recuperação é 
mais rápida. “A paciente pode 
retornar às atividades no dia 
seguinte”, diz o médico.

Entretanto, lembra que o 
procedimento continua sendo 
invasivo e, portanto, deve ser 
realizado em centro cirúrgico 
e por cirurgião plástico. “O lo-
cal precisa ter condições de 
atender a quaisquer complica-
ções, como queda de pressão 
arterial ou do nível de glicose”, 
conclui.
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A dor no ombro é a SEGUNDA 
MAIOR CAUSA DE PRO-

CURA AOS CONSULTÓRIOS 
DE ORTOPEDIA, perdendo 
apenas para a dor na coluna.

É doença que acomete 
todas as faixas etárias - seden-
tários ou esportistas. É patolo-
gia multifatorial que agride uma 
região do nosso corpo que é 
muito exigida no dia a dia.

A dor no ombro pode ter 
como origem uma lesão na 
estrutura formada por tendões 
e músculos, conhecida por 
MANGUITO ROTADOR, que, 
ao sofrer movimentos repetiti-
vos ou vigorosos ou ainda, um 
aumento súbito de atividade, 
que é caso dos atletas de fim de 
semana, pode ficar inflamado; 
ou também um trauma direto 
(“pancada”) também pode 
levar ao processo inflamatório 
inicial (tendinite) que culmina 
com alteração da estrutura 
desses tendões que podem, 
EM CASO DE FALTA DE ADE-
QUADO TRATAMENTO, FICAR 
CRÔNICAMENTE DOENTES 
(tendinose).

Outra estrutura comumente 
relacionada à dor no ombro, 
é uma pequena bolsa (bursa, 
em latim) que serve de prote-

Dor no 
ombro??

ção aos tendões no ombro e 
que vez ou outra também fica 
inflamada e doente. É a cha-
mada BURSITE. Também a 
origem da dor pode advir de 
outras estruturas na articula-
ção do ombro, seja por lesão 
da cartilagem e até no próprio 
osso, comum nas luxações do 
ombro (o ombro sai do lugar) 
ou nos processos degenerati-
vos da idade (SÍNDROME DO 
IMPACTO).

Portanto, o adequado tra-
tamento da dor no ombro tem 
como ponto principal a DETEC-
ÇÃO CORRETA DE SUA ORI-
GEM para que sejam otimiza-
dos todos os recursos neces-
sários para tal, devendo o 
paciente procurar o ortopedista 
de sua confiança para que seja 
realizada essa investigação e 
início precoce do tratamento.

A pelve feminina, a qual con-
tém o útero, as tubas uteri-

nas, os ovários, a vagina, a be-
xiga e o reto, é a parte mais in-
ferior do tronco, localizada 
abaixo do abdômen e entre os 
ossos do quadril. 

As mulheres frequentemente 
sentem dor nessa área. O tipo, 
a intensidade e a duração da 
dor variam muito e a sua causa 
pode ser de difícil identificação, 
pois nem sempre é causada 
por problemas ginecológicos.

Dentre as causas ginecoló-
gicas estão a endometriose, a 
adenomiose, as aderências pél-
vicas, miomas uterinos, varizes 
pélvicas, a dor pélvica ovulató-
ria e as infecções ginecológicas 
(ovários, trompas e útero).

Outras causas de dor pélvica 
estão relacionadas aos intesti-
nos, sistema urinário ou parte 
muscular. Fatores psicológicos 
podem piorar a dor ou mesmo 
causar uma sensação de dor 
onde não existe qualquer pro-
blema físico.

Independentemente da cau-
sa, essa síndrome pode levar 
a uma piora da qualidade de 
vida, causando problemas con-
jugais, distúrbios do sono, difi-
culdade para praticar ativida-
des físicas, perda do rendimen-
to profissional, etc..

O diagnóstico é feito princi-

Dor pélvica na mulher

palmente através da história da 
evolução da dor contada pela 
paciente e pelo exame gine-
cológico minucioso, realizado 
pelo médico ginecologista.

Alguns exames complemen-
tares podem ser solicitados 
em casos específicos como os 
exames de sangue, a ultras-
sonografia, a tomografia com-
putadorizada e a ressonância 
magnética.

Em casos de dor intensa e 
aguda ou que não foi possível 
chegar a um diagnóstico com 
os métodos acima, pode ser ne-
cessária a intervenção cirúrgica 
para diagnóstico e tratamento.

 O tratamento deve ser espe-
cífico para cada caso, deven-
do ser encaminhada para a es-
pecialidade médica correspon-
dente quando o caso não for 
ginecológico.

Dr. Eduardo Araujo Dameto
- ginecologia / emagrecimento
- medicina estética / clínica geral
Fone: (69) 3441-6078
Cacoal-RO

Dr Alexandre Rezende 
-  médico ortopedista 
e traumatologista
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612 
Cacoal-RO



VENCENDO DIFICULDADES
Em outubro de 1990, o Toldu’s Restaurante e Pizzaria, já batizado 

com este nome, tinha somente três meses quando foi adquirido pelo 
empresário Delmar Sepp. Com pouca experiência no ramo, quase 
faliu nos primeiros meses. Determinado, foi resgatando a credibili-
dade aos poucos com muita luta, contando sempre com o incondi-
cional apoio de sua esposa, Ciclene dos Santos; até então namo-
rada; ambos assumindo praticamente todas as funções da casa. 

O ano de 1991 foi muito importante na reestruturação do Toldu’s. Já 
casado, morando nos fundos do próprio restaurante, onde foi depó-
sito por muitos anos, a criatividade e a inquestionável visão comercial 
do empresário fez com que o estabelecimento decolasse. Três anos 
se passaram, e seu pai, Adelino Leopoldo Sepp, como já comercia-
lizava peixe, sugeriu a inclusão de alguns pratos no cardápio. A cos-
tela de tambaqui assada, por exemplo, que era servida toda sexta-
feira, foi atraindo cada vez mais clientes, o que acabou trazendo à 
tona a ideia do rodízio de peixes, sucesso até hoje, às quartas-feiras, 
como é sucesso também o rodízio de massas e pizzas às quintas-fei-
ras, e o saboroso yakisoba às sextas. 

Várias reformas, ampliações, foram feitas no antigo prédio do 
Toldu’s. A família do casal Cliclene e Delmar Sepp também aumentou 
com a chegada da primeira filha, Thaís, em 1995, e se completou oito 
anos depois quando veio a filha número 2, Thamires.

ROMPENDO FRONTEIRAS
Em 2003, com o sonho de transformar Cacoal em um centro gas-

tronômico; sonho realizado; Delmar Sepp se uniu a alguns empre-
sários do setor no município e fundou o Sindhotel – Sindicato dos 
Restaurantes e Hotéis de Cacoal, assumindo como presidente desde 
então.

Com o fortalecimento do Sindhotel, foi criado o Festival Gastro-
nômico Cacoal Sabor em 2005, com edições ininterruptas ano a 
ano, sempre no mês de novembro, entrando no calendário oficial da 
comemoração do aniversário de Cacoal; 26 de novembro. Cada res-
taurante participa com dois pratos inéditos durante trinta dias, convi-
dando a população a saborear o melhor da gastronomia do municí-
pio. Em 2009 o Toldu’s, inscrito na ABRASEL – Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes, rompeu fronteiras e participou do Festival 
Brasil Sabor, entrando para a lista dos melhores restaurantes do País. 
Em destaque nacional, acrescentou em seu cardápio mais um prato 
criativo e saboroso: o “medalhão de peixe a provençal”. 

O NOVO TOLDU’S
Em 2007, com espaço limitado e vendo a necessidade de expan-

dir mais os negócios, o empresário construiu o novo Toldu’s, inau-
gurado no dia 16 de abril de 2008. O projeto virou cartão postal; um 
mega empreendimento gastronômico com playground e capacidade 
para duzentas e setenta pessoas, fora o serviço de entrega (Disque-
Toldu’s) que não para um minuto sequer no período de funciona-
mento, de terça a domingo.

Paralelamente ao Toldu’s, há nove anos o empresário Delmar 
Sepp, com aguçado tino comercial, adquiriu em sociedade a Chur-
rascaria Costelão. Em 2008 assumiu integralmente a disputada casa. 

Em 2003, com a grande procura para a realização de jantares em 
ambientes particulares, nasceu o Buffet Toldu’s que hoje tem estru-
tura para servir até duas mil pessoas.

Várias personalidades já passaram pelo Toldu’s nestes 20 anos. 
Entre elas, Roberto Shinyashiki, Lair Ribeiro, Gustavo Borges, Amir 
Klink. São muitos! 

Referência não só no Estado, o Toldu’s recebe os aplausos e os 
parabéns de cada cliente pelo seu vigésimo aniversário.

Delmar Sepp com a esposa, Ciclene, e as filhas, Thaís e Thamires

Av. Porto Velho, 2919 - Cacoal - RO

ontem

hoje



1� Ponto E

os médi-
cos são se-
lecionados 
por meio de 
uma prova 
em concur-
so público. 
São espe-
cialistas em 
dermatolo-
gia no Brasil 
os médicos 
registrados nesta especialidade junto ao 
Conselho Federal de Medicina (CFM). 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
entidade reconhecida oficialmente pelo Con-
selho Federal de Medicina (CFM) e Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), disponibiliza 
um endereço eletrônico para fornecer orien-
tações à população, incluindo onde encon-
trar profissionais habilidados em todas as 
cidades do País: www.sbd.org.br/publico

Na prática médica diária, muitas situações 
são interessantes com relação às quei-

xas e aos medos referidos por uma grande 
parte dos pacientes. Uma das mais frequen-
tes é, sem dúvida, com relação às sinusi-
tes ou usando um termo médico correto: as 
rinossinusites.

A sinusite é a infecção ou inflamação dos 
seios da face. Seios da face são cavidades 
ou buracos existentes no crânio que ser-
vem para diminuir o peso da cabeça, favo-
recendo o aquecimento do ar inspirado e a 
emissão da voz.

As sinusites podem ser classificadas como: 
a) agudas - duração menor do que vinte dias; 
b) crônicas - duração maior do que 20 dias, 
podendo perdurar por meses e até anos; 
c) recorrentes - várias crises agudas que se 
repetem durante o ano.

A inflamação nasal e dos seios da face 
podem ser causadas por infecções como 
resfriados, gripes (quadros virais), bacteria-
nas e fúngicas, assim como podem desen-
volver-se em decorrência de quadros alérgi-
cos ou alterações na parte interna do nariz, 
sendo as mais comuns o desvio do septo 
nasal e hipertrofia dos cornetos nasais.

Os principais sintomas são: nariz conges-

Sinusites: 
considerações 
importantes

tionado, dor de cabeça; ou entre os olhos; 
sensação de peso na cabeça, dor no céu 
da boca, dor nas bochechas e nos dentes, 
inchaço nas pálpebras, tosse; que piora à 
noite; febre, secreções nas narinas ou nos 
olhos, mal-estar geral.            

O tratamento deverá ser orientado pelo 
seu médico, sendo que alguns cuidados 
gerais são de relevante importância, como 
evitar lugares fechados e pouco arejados, 
não ficar exposto em ambientes poluídos 
com fumaças ou fatores que favoreçam qua-
dros alérgicos, evitar locais com ar condicio-
nado, tomar muito líquido se o nariz estiver 
entupido ou com secreções, fazer lavagens 
nasais com soluções de soro fisiológico, não 
nadar em piscinas; o cloro pode piorar os 
sintomas. 

A dermatologia é a especialidade médica 
que se ocupa do diagnóstico e trata-

mento clínico ou cirúrgico de todas as doen-
ças que acometem a pele, os cabelos e as 
unhas, bem como as mucosas (região aver-
melhada da boca e genitais). 

Por lidar com a pele, a dermatologia é a 
especialidade médica mais indicada para 
atuação em cosmiatria, erradamente cha-
mada de medicina estética por não estar 
reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina como especialidade. 

A cirurgia dermatológica é uma subespe-
cialidade da dermatologia, onde o dermato-
logista se torna apto a realizar procedimen-
tos cirúrgicos de maior complexidade da 
pele, unhas e cabelos. 

A dermatologia é certificada ao médico 
que durante três anos se dedica exclusiva-
mente, e em tempo integral, ao aprendizado 
supervisionado em um centro dermatológico 
de excelência, sendo submetido a avaliação 
teórica, prática e curricular ao final de cada 
ano e após a conclusão da especialidade. 

O acesso à formação é mediante prova 
teórica e prática, sendo uma das mais com-
petitivas do País. Tal como para todas as ou-
tras especialidades, anualmente, no Brasil, 

Dermatologia: tratamento 
de doenças da pele

Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
OTORRINO CLÍNICA
Fone: (69) 3443-2689 Cacoal-RO

Dr. Edson Borges – médico dermatologista
CMC – Centro Médico de Cacoal
Fone: (69) 3443-2001 / 3441-3888 Cacoal-RO
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O Detran lançou um novo 
sistema para monitorar 

autoescolas: o CFC Digital. Já 
em funcionamento na Autoes-
cola São Lucas, o programa 
tem como objetivo acompa-
nhar os cursos teóricos e práti-
cos para obtenção de carteira 
nacional de habilitação, impe-
dindo fraudes através do uso 
de equipamentos que con-
ferem a impressão digital do 
aluno (biometria). Implantado 
em 2007 no País, agora sendo 
estruturado também em Ron-
dônia, coordenado pelo dire-
tor geral do Detran, Elenilton 
Eler, e pelo diretor de habilita-
ção, Hassan Mohamad.

O sistema coleta a digital e 
armazena no banco de dados 
do Detran. A cada etapa, a 
identidade dele é checada por 
essa digital que é coletada 
quando o aluno dá entrada, 
junto com a foto e a assina-
tura. Em seguida o aluno faz 
os exames médicos, e então 
todas as etapas; aulas teóri-
cas, práticas e provas; pas-
sam a ser feitas mediante esta 
verificação.

Os dados serão incluídos no 
RENACH (Registro Nacional de 
Condutores Habilitados), onde 
aparecerão como códigos 
de barra. A partir daí, o aluno 
retorna para fazer as aulas teó-

Biometria em autoescolas

Av. dois de junho, 2626 - Centro
(ao lado do Cartório Beleti) 
Fone: (69) 3441-7833 Cacoal-RO

Ederson Carlos Pires Chagas 
– sócio-proprietário

ricas. Se no início das aulas 
teóricas, quando for à Autoes-
cola São Lucas, e fornecer as 
digitais, se o aluno não tiver 
concluído com sucesso o que 
é exigido, o sistema acusará os 
exames pendentes e impedirá 
o aluno de realizar a aula. 

As digitais dos instrutores 
também serão coletadas para 
garantir o limite de alunos em 
sala de aula. A medida tam-
bém impedirá uma prática irre-
gular, que é a presença de 
vários alunos em um mesmo 
carro da autoescola. Tem que 
ser um instrutor por candidato. 
A aula só será validada para 
um candidato por vez.

Com o novo sistema, as 
autoescolas terão que ter todo 

o equipamento necessário 
para efetuar a autenticação de 
identidade dos alunos.



Um dos maiores tormen-
tos que os jovens passam 

em suas vidas é com certeza 
a escolha profissional. Levam 
em consideração os prós e 
os contras de cada uma das 
opções, o seu desempenho 
escolar e as opiniões dos 
familiares. Alguns a escolhem 
por exclusão, simplesmente 
optando por aquela profis-
são que lhe trará menos trans-
tornos ou esforço no futuro. 
Estes últimos estão fadados à 
frustração e ao insucesso. 

No meu caso, nenhuma 
destas coisas ocorreu. Desde 
muito criança dizia a todos 
que seria médico. Mesmo 
na infância, ao contrário das 
outras crianças, nunca pen-
sei em ser policial, bombeiro, 
jogador de futebol ou profes-
sor. Sempre quis ser médico. 
Ao contrário do que possa se 
pensar, nunca fui induzido a 
escolher esta profissão por 
qualquer familiar, mesmo o 
meu pai sendo médico. 

Quando se pensa qual 
a razão para se esco-
lher uma profissão em 

que se con-
vive com 

tenhamos acertado. Acertado 
no tratamento completo de 
quem nos procura. 

O conceito de saúde tem 
passado por transformações. 
A saúde, hoje em dia, não 
pode mais ser considerada 
apenas a ausência de doen-
ças. Nossa técnica médica 
está em um estágio muito mais 
avançado do que nossas rela-
ções interpessoais, especial-
mente no que diz respeito à 
relação médico-paciente. E aí 
chegamos à humildade. 

Só com o reconhecimento 
de nossas limitações e basea-
dos no respeito teremos condi-
ções de, através de muita per-
severança, chegarmos bem 
perto da busca do ideal, que é 
a saúde com boa qualidade de 
vida de nossos pacientes. 

Assim como o jogador de 
futebol que na certeza de 
que vai ganhar o jogo con-
tra o último lugar do campeo-
nato, entra “de salto alto”, sem 
o devido respeito ao seu opo-
nente e, não raramente se sur-
preende derrotado, o médico 
não pode menosprezar o seu 
adversário que ele julga quase 
derrotado: a doença. Mas, tal-
vez, hoje em dia, prevenir, 
curar ou atenuar as doenças 
não sejam as únicas bases 
de atuação do verdadeiro 
médico. A informação é fun-
damental. Já não podemos 
mais ficar restritos apenas aos 
pedestais de nossos consul-
tórios ou de nossas salas de 
aula e não transmitir para as 
pessoas que utilizam nossos 
serviços o que sabemos. Evi-
dente que não estou falando 
a respeito de dados mera-
mente técnicos, mas sim da 
informação acessível, simplifi-
cada e facilmente compreensí-
vel. Uma vez informados, será 
muito mais completa a intera-
ção médico/paciente, favore-
cendo a atuação de ambos, 
no compromisso da promoção 
à saúde. Somos corresponsá-
veis pela saúde, em seu mais 
amplo sentido. 

Ser médico?

São três bons conceitos a se seguir, se é que já tenho “expe-
riência suficiente” para dar alguma sugestão a quem quer se ini-
ciar ou já está na vida médica: respeito, perseverança e humildade.

CAPA

Dr. Arthur Freire de Barros
- gastrocirurgião / endoscopia digestiva
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 Cacoal-RO

a dor e o sofrimento, com um 
período de estudo exaustivo, e 
com uma pressão que poucos 
suportariam, eu tenho algu-
mas opiniões. Em relação aos 
estudos, qualquer indivíduo 
que queira ter destaque pro-
fissional e ser competente em 
sua área de atuação, neces-
sita estudar muito, não sendo 
este um privilégio do médico. 
Quanto à dor e ao sofrimento, 
eles infelizmente existem, e a 
sensação do médico em dimi-
nuir ou, até mesmo acabar 
com estes sentimentos, por 
si só justifica a dedicação de 
anos. Quanto à pressão, só 
há uma maneira de diminuí-la: 
estar sempre muito preparado 
e atento a todos os detalhes. 

Hoje, com o amadureci-
mento, de anos de formado, 
consegui chegar à conclu-
são do que me fez escolher a 
Arte da Medicina desde cedo. 
Eu simplesmente amo o ser 
humano, respeitando as suas 
diferenças individuais, abo-
lindo preconceitos e acre-
ditando que todos querem 
ser felizes. Desta forma, ser 
médico é a melhor maneira 

que existe 

para se estar perto das pes-
soas, ajudá-las, trazer conforto 
em momentos difíceis e torná-
las mais felizes. 

Quando resolvi dar a vida 
pela Medicina, não encon-
trei apenas uma área de inte-
resse, descobri a minha voca-
ção. Mas, a cada ano, com a 
experiência de vida (pessoal 
e profissional) e com a vivên-
cia, descubro-me ainda ten-
tando chegar lá. E a cada ano 
aprendo mais com professo-
res dos cursos que participo 
(independente de sua idade), 
com meus mestres (esses 
mais experientes, porque só a 
vida nos propicia essa caracte-
rística), e, especialmente, com 
meus pacientes. 

São três bons conceitos a 
se seguir, se é que já tenho 
“experiência suficiente” para 
dar alguma sugestão a quem 
quer se iniciar ou já está na 
vida médica: respeito, perse-
verança e humildade.

Respeito pelo paciente, 
pelo colega médico, respeito 
por si próprio, ciente de que 
temos muito que trocar com 
o mundo que nos cerca. Res-
peito pelo doente e também 
pela doença. Se não fosse por 
ela, será que ainda se investiria 
tanto em tempo para o desen-
volvimento de novas técnicas, 

novos medicamentos? 
Isso nos leva à 
perseverança, 
tentativa e erro, 
mais tenta-
tiva e erro, até 

que tenhamos 
tentado e 
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Na condução do contrato 
de trabalho, a lei permite 

que o empregador comande 
o empregado. Aliás, só é con-
siderado empregado aquele 
que exerce atividade de forma 
subordinada ao empregador. 
Subordinação não se confunde 
com dominação. 

Devido à atividade capita-
lista desenvolvida pelo empre-
gador, que com objetivo de 
lucro, expõe seu patrimônio ao 
risco do mercado, a Consolida-
ção das Leis do Trabalho lhe 
municiou com poderes sobre o 
empregado e com o direito de 
conduzir o destino de seu pró-
prio empreendimento. 

O artigo 2º da CLT estabe-
lece que o empregador admita, 
assalarie e dirija a prestação 
pessoal do serviço. Portanto, 
tem o empregador o poder de 
direção, podendo para tanto, 
disciplinar o empregado, mas 
esse deve ser exercitado com 
moderação, dentro dos limi-
tes impostos pela lei, respei-
tando outros direitos que a lei 
confere ao empregado, tais 
como a preservação de sua 
dignidade e a preservação de 
sua honra e integridade moral. 
Todavia, há empregadores que 
extrapolam o direito de disci-

Subordinação 
ou dominação 
do empregado

plinar o empregado e humi-
lham publicamente seus tra-
balhadores exercendo a disci-
plina de forma desproporcio-
nal. É o caso dos empregado-
res que xingam o subordinado 
de “burro”, “incompetente”, 
“idiota” ou outros nomes. A 
ordem jurídica constitucional 
vigente não tolera esse tipo 
de tratamento do emprega-
dor que pensa que está ampa-
rado pela lei por ter o direito 
de dar ordens ao empregado. 
Entretanto, está extrapolando 
os limites da lei e poderá ser 
condenado a pagar indeniza-
ção por dano moral ao empre-
gado. Por sua vez, o empre-
gado poderá considerar res-
cindido o contrato de trabalho 
e exigir do emprevgador todas 
as verbas rescisórias, inclu-
sive o pagamento de aviso 
prévio não trabalhado, libera-
ção e multa do FGTS, além do 
seguro desemprego.

so
lu

tio
n

Em Ji-Paraná: ........................................................................  (69) 3422-3221
Em Porto Velho: ....................................................................  (69) 3224-6530
Em Vilhena: ............................................................................  (69) 3422-3221

Alugue um carro da Localiza
Reservas 24h 0800 979 2000  
www.localiza.com

Dr. Ezequiel Cruz de Souza 
- advogado
- Professor de Direito do Trabalho
Fone: (69) 3441-4513 Cacoal-RO
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A pequena Cacoal, no interior 
de Rondônia, com cerca de 

80 mil habitantes, vai aos pou-
cos se transformando na Ca-
pital da Carne, com quatro fri-
goríficos instalados, todos em 
franca produção. A região, que 
tem um rebanho de gado de 
corte estimado em 1,2 milhões 
de reses, abate uma média di-
ária de quatro mil cabeças, 
destinadas ao abastecimento 
da Região Sudeste, e parte é 
destinada à exportação.

História
Na metade da década de 60, 

o senhor Clodoaldo Nunes de 
Almeida adquiriu uma grande 
área de terra e iniciou a plan-
tação robusta de café na re-
gião, que ainda hoje é conhe-
cida por Castanhal, nome de 
sua fazenda. A partir de junho 
de 1972, surgem os primeiros 
pioneiros e fundam o primeiro 
núcleo urbano, que em 1978 
se transformou no município 
de Cacoal.

Oriundos das mais diversas 
regiões, abriram seus sítios em 
plena selva amazônica. E es-
timulados por paranaenses e 
capixabas, quase todos pas-
saram à cafeicultura, dando 
origem a inúmeras máquinas 
de beneficiamento, que adqui-
riam o café do produtor, be-

neficiavam e revendiam para 
as indústrias de café solúvel. 
Tal comércio rendeu à cidade 
o apelido de Capital do Café, 
como passou a ser tratada. 

Contrariando a tendência, 
os irmãos Adilton e Ademir 
Paulo Notário, igualmente pio-
neiros na região, sempre se de-
dicaram ao comércio de carne, 
e em 1990 colocaram em ope-
ração o Frigorífico Santa Elvira, 
que começou a mudar a eco-
nomia da região.

Durante a década de 90, 
muitos pioneiros faleceram, e 
na partilha da herança peque-
nos sítios foram sendo ven-
didos para vizinhos que, ao 
anexá-los, foram se transfor-
mando em pequenas fazen-
das, viabilizando a criação de 
gado, que agora tinha merca-
do certo.

Um desentendimento entre 
os irmãos Notário resultou na 
venda do frigorífico e o Adilton 
construiu o Frigorífico Bem-
Hur e posteriormente o Fri-
gorífico Cacoal, este destina-
do ao abastecimento regio-
nal e da cidade de Manaus, no 
Amazonas.

O crescente comércio bovi-
no estimulou a criação da As-
sociação Rural de Cacoal – 
ARCA – reunindo os maiores 

pecuaristas, que juntos deram 
inicio ao Parque de Exposi-
ções de Cacoal. Todo este 
movimento despertou o inte-
resse de empresas do ramo, 
que montaram filiais na cida-
de, trazendo a orientação pro-
fissional que faltava ao setor.  

Com mercado certo, a pe-
cuária de corte se transformou 
em uma segunda profissão 
para profissionais das mais di-
versas áreas que vislumbra-
ram no seguimento uma boa 
oportunidade de investimen-
to sem riscos, mudando de-
finitivamente a economia da 
cidade.

Profissionalização
A oferta de matéria prima e 

mão de obra barata atraíram 
gigantes do setor, que arren-
daram frigoríficos e capacita-
ram os funcionários para aten-
der as exigências do mercado, 
inclusive internacional.

O governo investiu na fis-
calização sanitária e deflagrou 
várias campanhas de vacina-
ção contra as mais variadas 
doenças do rebanho, em es-
pecial contra a febre-aftosa e a 
brucelose, além de intensificar 
o combate ao contrabando de 
gado, fiscalizando as frontei-
ras, garantindo a qualidade da 
carne produzida na região.

Derivados 
Produtos derivados con-

tinuam sendo “exportados” 
para serem manufaturados em 
outros estados, aguardando 
que empresas beneficiadoras 
se instalem na região, a exem-
plo do Curtume Bertin, que 
instalou uma unidade indus-
trial em Cacoal, onde benefi-
cia o couro e com as sobras 
produz produtos para lojas de 
animais.

Novos Mercados
A recém inaugurada Ro-

dovia Transoceânica, ligan-

do Rondônia ao Oceano Pa-
cífico, abriu novos mercados, 
em especial o peruano, para 
a carne produzida em Caco-
al. Inclusive reduzirá conside-
ravelmente o tempo de trans-
porte para o mercado asiático, 
oriente médio e leste europeu, 
para onde se destina parte da 
produção de carne. 

Este seria um fato signifi-
cativo, não fossem as leis am-
bientais, que limitam a área de 
pastagem, obrigando os pro-
dutores a manterem enormes 
áreas de terra cobertas por 
floresta nativa, preservando o 
meio ambiente.

Confinamento
A solução para aumen-

to da produção sem dano ao 
meio ambiente seria o confina-
mento, pouco utilizado na re-
gião devido à disponibilidade 
de pastagens, sem dizer que 
mercados mais exigentes va-
lorizam o chamado boi verde, 
denominação dada ao animal 
criado de forma natural.

Futuro
Ainda em franca expansão, 

tanto na produção como na 
comercialização, fica difícil es-
tipular quando o mercado en-
contrará o seu ponto de equi-
líbrio, estancando o cresci-
mento constante, porém, de-
vido os seus frigoríficos, Caco-
al se configura cada vez mais 
como polo produtor, abaten-
do gado produzido nos diver-
sos municípios da região cen-
tro-sul de Rondônia, um verda-
deiro Eldorado em plena selva 
amazônica.

Cacoal: 
terra de oportunidades

www.cacoal.ro.gov.br
Texto: José Maria Monteiro Neto
Fotos: Amável Pereira
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reflexo emitido pela retina 
quando da incidência direta de 
uma fonte de luz. (É o mesmo 
fenômeno que ocorre em algu-
mas fotografias com flash). Em 
condições normais, a retina 
apresenta uma coloração aver-
melhada brilhante sendo esse o 
aspecto normal do reflexo a ser 
observado. 

Na ocorrência de altera-
ções da retina ou de qualquer 
outra estrutura intraocular que 
modifique o padrão refletido 
ou mesmo que torne o reflexo 
inexistente, deve-se imediata-
mente submeter tal criança a 
um exame mais detalhado para 
determinação do diagnóstico e 
planejamento terapêutico, pois, 
como regra geral, quanto mais 
cedo o tratamento for iniciado, 
melhores serão as chances 
de recuperação e desenvolvi-
mento normal da visão.  

Cerca de oitenta e cinco 
por cento do nosso rela-

cionamento com o mundo em 
que vivemos é feito através 
da visão. Logo, o desenvol-
vimento da visão desde a pri-
meira infância irá definir a qua-
lidade com que enxergaremos 
depois de adultos. 

Existem métodos para se 
examinar um recém nascido, 
com ou sem sua cooperação 
e, talvez, o desconhecimento 
desse fato seja uma das razões 
pelas quais muitas mães não 
trazem seus filhos recém-nas-
cidos para uma avaliação oftal-
mológica, por acreditarem que 
o bebê, por nada informar, tor-
naria o exame dispensável. 
Contudo, através de simples 
exame de inspeção e observa-
ção podemos detectar inúme-
ras alterações anatômicas ou 
até funcionais. 

Tal exame, simples, rápido 
e de absoluto valor semioló-
gico, é chamado de “TESTE 
DO OLHINHO” ou “TESTE 
DO REFLEXO VERMELHO”.  
Trata-se da observação do 

Teste do “Olhinho” 

A mamoplastia de aumento, 
mais conhecida como 

cirurgia da prótese de mama, 
foi popularizada por inúme-
ras modelos e atrizes, tor-
nando-se a cirurgia da moda 
atualmente. A cirurgia per-
mite aumentar o volume das 
mamas, melhorar sua forma e 
consistência. Porém, apesar 
do grande aumento na pro-
cura deste tipo de cirurgia, 
alguns mitos persistem. Vamos 
desmistificar alguns deles.

Um dos maiores é o temor do 
silicone induzir à formação do 
câncer de mama. No entanto, 
isto não é verdade segundo reve-
lam os últimos estudos interna-
cionais. Outro se refere à ama-
mentação. Não há interferência 
porque a prótese é colocada 
abaixo da glândula mamária.

As incisões mais comumente 
utilizadas situam-se no sulco da 
mama, ao redor da aréola, ou na 
axila. Existe vários tipos de pró-
teses no que se refere ao conte-
údo, à cobertura e ao formato. 
Nos Estados Unidos é comum 
a prótese salina (preenchida 
com soro fisiológico). No Bra-
sil, as mais usadas são as pre-
enchidas por gel de silicone 
de alta coesividade. As próte-
ses de perfil alto servem para 
dar mais projeção. As de per-
fil baixo projetam menos, mas 
ampliam a base da mama, e 
as de perfil natural ajudam a 

Prótese de 
mama – cirurgia 
do momento

preencher o volume da mama.
É importante frisar que a 

escolha do volume é individu-
alizada, mas devemos guar-
dar parâmetros de proporção 
entre o tamanho das mamas e 
o tórax, sempre com o objetivo 
de valorizar a harmonia estética.

Para finalizar, a mamoplas-
tia de aumento é uma cirurgia 
relativamente simples, segura 
e com alto índice de satisfa-
ção dos pacientes, o que a fez 
tão popular nos dias atuais.

48ª Turma do INSTITUTO IVO PINTAGUY 
- Dr. Marcelo Almeida, com seu mestre.

Dr. Marcelo Almeida 
- cirurgião plástico
- formado no Instituto Ivo Pitanguy
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica
Porto Velho: (69) 3224-6892
Ariquemes: (69) 3535-2431
Jaru: (69) 3521-6054
Ji-Paraná: (69) 3422-2331
Cacoal: (69) 3443-4984
Rolim de Moura: (69) 3442-2463

Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Fone: (69) 3481-1247 
          Espigão do Oeste-RO
Fone: (69) 3441-5382 
          Cacoal-RO
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Em tempos hodiernos é 
comum haver abundan-

tes ofertas de crédito por parte 
das instituições bancárias e 
financeiras. Ocorre que mui-
tas vezes o consumidor desco-
nhece os seus direitos, vindo 
a firmar contratos que nem 
sempre se encontram em con-
sonância com o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. 
8.078/90), trazendo-lhe preju-
ízos imensuráveis que podem 
significar a perda de seus bens 
por endividamento. 

Para cada empréstimo ou 
financiamento, o fornecedor 
se obriga a prestar informa-
ção adequada e completa, 
incluindo a forma de cálculo 

de reajuste das prestações, 
bem como o impacto no orça-
mento familiar, de fundamental 
importância para o consumi-
dor, visando evitar a mazela do 
superendividamento (art. 52 do 
CDC – Lei n. 8.078/90).

As multas de mora decorren-
tes de inadimplemento de obri-
gações decorrentes de con-
trato, não poderão ser supe-
riores a 2% (dois por cento) do 
valor da prestação, consoante 
que preceitua o § 1º do art. 52 
do CDC (Lei n. 8.078/90). Cum-
pre asseverar que os Tribunais 
pátrios têm entendido que o 
valor de 2% da multa morató-
ria se estende a todos os con-
tratos de consumo, não se limi-
tando apenas aos contratos de 
outorga de crédito e conces-
são de financiamento, embora 
o CDC assim disponha. 

Os bancos costumam cobrar 
“comissão de permanência” 
por inadimplemento. Esta taxa 
deve estar prevista em con-
trato -  não pode cumular com 
a correção monetária,  juros 
remuneratórios, juros de mora 
e multa contratual - devendo 
corresponder à taxa média de 
mercado apurada pelo Banco 
Central. 

Os juros de mora em qual-
quer relação jurídica estão limi-
tados a 1% a.m. com exceção 
das instituições financeiras que 
não estão incluídas nesta limi-
tação (Súmula 596 do STJ). 

Segundo a melhor doutrina, 
os fornecedores têm, inclu-
sive, o dever de informar e 

Dr. José Júnior Barreiros 
– advogado
- formado em Ciências Jurídicas e 
Ciências Contábeis pela UNIR/RO 
- pós-graduado em Direito 
Processual Civil pela Unisul/SC 
- pós-graduado em Direito e 
Processo do Trabalho pelo 
Instituto LFG
www.advocaciabarreiros.com.br 
Fone: (69) 3441-9963 Cacoal-RO

Defesa do 
consumidor: 
empréstimos e 
financiamentos

aconselhar os consumidores 
acerca de todos os riscos do 
contrato, sobretudo os decor-
rentes da impossibilidade de 
pagamento. Entretanto, não é 
isso que ocorre no cotidiano. 
As pessoas acabam se endivi-
dando por falta de informação 
adequada e inicia-se, então, 
a insolvência do devedor, tra-
zendo-lhe os maiores transtor-
nos e constrangimentos que 
somente poderão ser solucio-
nados através da contratação 
de profissional especializado 
na área do direito bancário. 
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na e seu equilíbrio visual, além 
da conservação e valorização 
do patrimônio construído, pro-
porcionando uma identidade 
da arquitetura e da cidade com 
seu povo. 

É o profissional que tem a 
capacidade de criar e organi-
zar o espaço de acordo com 
as necessidades do cliente e 
suas possibilidades financei-
ras visando o melhor custo  
benefício. 

Do ponto de vista legal, 
compete ao arquiteto e urba-
nista o exercício das ativida-
des - de supervisão, orienta-
ção técnica, coordenação, pla-
nejamento, projetos, especifi-
cações, direção, execução de 
obras, ensino, assessoria, con-
sultoria, vistoria, perícia, avalia-
ção - referentes a edificações, 
conjuntos arquitetônicos e mo-
numentos, arquitetura de inte-
riores, urbanismo, planejamen-
to físico, urbano e regional, de-
senvolvimento urbano e regio-
nal, paisagismo e trânsito.

Nesta geração do sécu-
lo XXI, a dinâmica da vida 

acelerada nos faz repensar em 
uma busca por pequenos pra-
zeres. Nossa casa é o lugar 
onde recarregamos a “bate-
ria”, onde devemos sentir con-
forto, segurança e prazer em 
estar sozinho ou na presença 
da família e amigos. 

Imagine uma orquestra; to-
dos os seus componentes de-
vem estar em harmonia para 
executar uma partitura.  Na ar-
quitetura esta orquestra é a 
obra que segue uma partitura, 
o PROJETO.  Sem ele não há 
criação, não há harmonia.

Algumas etapas são funda-
mentais no processo de cria-
ção e execução de um PRO-
JETO para que garanta funcio-
nalidade, conforto, segurança, 
qualidade estética e economia.

PROJETO: 
fundamental 
para o 
sucesso da 
construção

Dra. Mônica Limoli 
- arquiteta e urbanista

Dra. Karin Tavares 
- arquiteta e urbanista
- pós graduada em Patrimônio 
Histórico Arquitetônico

MÔNICA LIMOLI ARQUITETURA 
Projetos comerciais e residenciais
Av. São Paulo, 2848
Fone: (69) 3441-9748 Cacoal-RO

O que muitas pessoas não 
imaginam é que ao contrata-
rem  profissionais capacitados 
para executar todas as etapas 
de um projeto e respeitando 
um cronograma, terão como 
resultado final  mais qualida-
de e economia no custo total 
da obra.

“Pode-se então definir arqui-
tetura como construção conce-
bida com a intenção de ordenar e 
organizar plasticamente o espaço, 
em função de uma determinada 
época, de um determinado meio, 
de uma determinada técnica e 
de um determinado programa.” 
COSTA, Lúcio (1902-1998).

*Projeto arquitetônico: efe-
tuado por arquiteto basea-
do em pesquisa e análise dos 
objetivos e desejos do cliente, 
materializados em documen-
tos (desenhos);

*Projetos complementares 
(elétrica, hidráulica e estru-
tural): são executados por 
engenheiro;

*Projeto de interiores: é exe-
cutado por arquiteto ou desig-
ner de interior capacitado, e 
faz a definição dos materiais 
de revestimentos, louças, me-
tais, cores, mobiliário e objetos 
decorativos;

*Projeto luminotécnico: é 
executado por arquiteto ou de-
signer capacitado e faz a espe-
cificação de efeitos luminosos 
com a quantidade de luz ideais 
a cada ambiente, indicando lu-
minárias que tenham o melhor 
custo benefício;

*Obra: executada por cons-
trutora ou profissional capaci-
tado e sua equipe. Para melhor 
coordenação de mão de obra, 
compra e instalação dos ma-
teriais especificados em proje-
to, é necessário um engenhei-
ro ou arquiteto que faça a fisca-
lização da obra;

*Projeto paisagístico: é exe-
cutado por arquiteto ou pro-
fissional capacitado; faz a es-
pecificação da vegetação vi-
sando sempre o melhor custo 
benefício.

O arquiteto é o profissional 
que se preocupa com a ima-
gem da arquitetura e da cida-
de, da correta disposição de 
elementos da paisagem urba-
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Recentes pesquisas concluíram que o 
chocolate rico em cacau é mais um 

aliado na “briga” contra a balança. Segundo 
o departamento de ciência do alimento e 
biotecnologia da Universidade de Chung 
Hsing em Taiwan, no cacau estão presen-
tes ácidos fenólicos que interferem na pro-
dução do hormônio da saciedade (leptina).

 Pesquisa publicada na revista americana 
International Journal of Obesity, pelo médico 
dinamarquês Arne Vernon Astrup, chefe do 
Departamento de Nutrição Humana da Uni-
versidade Real de Copenhague, confirma 
essa propriedade ao cacau, onde grupo que 
consumia chocolate amargo pela manhã, 
em jejum, ingeriam 15% menos calorias ao 
longo do dia, em comparação com grupo 
controle que consumiam chocolate ao leite.

O cacau tem sido alvo de várias pesqui-
sas e foram descobertos vários benefícios 
atribuídos ao consumo deste alimento. O 
chocolate rico em cacau tem sabor amargo, 
e quanto mais amargo, mais cacau, e 
melhor os efeitos benéficos. Além de pro-
longar a saciedade, o chocolate amargo 
ajuda na queima de gorduras, tem potente 
efeito antioxidante que evita acúmulo de 
gordura nas células do nosso corpo, atua 
no sistema nervoso diminuindo a vontade 

Emagreça 
comendo chocolate

de comer doces, e contém substâncias 
que prolongam a sensação de bem estar.

Na medicina o chocolate amargo está 
sendo usado como ferramenta no trata-
mento para obesos e sobrepesos, onde 
acrescentamos alguns compostos, libera-
dos para prática médica, que potencializam 
os efeitos benéficos do chocolate amargo. 
São chocolates produzidos em farmácias 
de manipulação mediante receita médica.

Vale lembrar que o chocolate é um alimento 
calórico e que apesar de seus ótimos efeitos, 
não deve ser consumido em quantidade exa-
gerada. E lembre-se! Quanto mais amargo, 
melhor os efeitos benéficos para a saúde.

Prótese é o componente artificial que tem 
por finalidade suprir necessidades e fun-

ções de indivíduos sequelados por amputa-
ções, traumáticas ou não. Quando uma pes-
soa perde algum membro do corpo, no lugar 
é posto uma prótese mecânica. 

Órtese é um dispositivo utilizado com a 
finalidade de melhorar a capacidade funcio-
nal do indivíduo, alinhando, prevenindo e até 
corrigindo deformidades das partes móveis 
do corpo. A órtese deve ser usada como 
um adjunto no processo de reabilitação, de 
modo que quando bem indicada, cuidado-
samente elaborada e apropriadamente ajus-
tada com frequência, favorece o tratamento 
terapêutico. 

As finalidades principais das órteses são: 
sustentar o peso do corpo, evitar o apare-
cimento de deformidades, corrigir deformi-
dades já existentes e passíveis de correção, 
bloquear e evitar movimentos anormais, e 

A órtese melhora 
a qualidade de vida      

reduzir por seu uso bem indicado e cons-
tante, contrações musculares maléficas. As 
órteses também podem ser usadas para 
proteger músculos, ligamentos, estruturas 
ósseas e tecido nervoso durante períodos em 
que estejam mudando de estado e quando 
os sistemas estão estáveis. As órteses em 
geral podem atuar de três maneiras: preve-
nindo movimentos não desejados, estabili-
zando ou restringindo a linha de movimento 
de uma ou mais articulações através da cor-
reção da deformidade ou ainda através do 
alívio total ou parcial do peso corporal ou da 
articulação.

Sérgio Miguel Czarnik – técnico ortesista e protesista

Rua José do Patrocínio, 1754 - Centro
Fone: (69) 3441-7125 / 8445-0707  Cacoal-RO

Dr. Paulo Cezar de Almeida
- médico especialista em Medicina Estética Avançada
Clínica Corpo&Imagem
Fone: (69) 3441-8394 Cacoal-RO
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Faça exercícios físicos ao 
menos 30 minutos por 

dia, no mínimo 3 vezes por 
semana. Essa ação pode aju-
dar a prevenir infarto e der-
rame, além de dar mais dispo-
sição no trabalho. Caminhadas 
e hidroginástica são excelen-
tes opções. 

Prefira alimentos saudá-
veis. Em restaurantes, procu-
re as refeições saudáveis. Co-
ma pelo menos cinco porções 
de frutas, legumes e verduras 
por dia. 

Reduza a ingestão de sal a 
cerca de uma colher de chá 

O que 
você pode 
fazer para 
tornar seu 
coração mais 
saudável?

por dia. Evite os alimentos 
industrializados. 

Mantenha um peso saudá-
vel. A redução de peso, asso-
ciada a uma menor inges-
tão de sal, pode baixar a 
pressão arterial, importante 
fator de risco para doenças 
cardiovasculares.

Pare de fumar. O seu risco 
de ter doença arterial corona-
riana será muito reduzido. Se 
você não é fumante, insista em 
um ambiente livre de fumaça. 

Consulte um médico que 
possa acompanhar a sua pres-
são arterial, avaliar seus níveis 
de colesterol e glicose, e deter-
minar os valores da relação 
cintura-quadril e o índice de 
massa corporal (IMC). Depois 
que souber qual é o seu nível 
de risco, você poderá elaborar 
um plano de ação específico 
para melhorar sua saúde. 

Com os avanços da medi-
cina em ginecologia e obs-

tetrícia, não podemos deixar 
de citar a importância de um 
dos exames complementares 
mais utilizados na atualidade: 
a ultrassonografia. Depois de 
uma boa anamnese e exame 
físico, tornou-se um exame 
essencial para um diagnós-
tico mais preciso das doen-
ças da mulher. Ajuda no diag-
nóstico da dor pélvica, dos cis-
tos ovarianos, da dor mamária 
e, importantíssimo, no acom-
panhamento do pré-natal de 
rotina e alto- risco.

O controle ultrassonográ-
fico no pré-natal deve ser rea-
lizado por volta da sétima 
semana de gravidez (confirmar 
a idade do bebê), da décima 
primeira (associada à translu-
cência nucal para diagnóstico 
de malformação fetal), da vigé-
sima segunda (avaliar morfolo-
gia), com trinta e cinco sema-
nas e, se necessário, nas qua-
renta semanas de gravidez.

Na ginecologia pode ser 

pedido anualmente para con-
trole, para acompanhamento 
de ovulação, quando houver 
suspeita de doenças pélvicas e 
mamárias, como complemen-
tação da mamografia após os 
quarenta anos.

Na clínica médica: a partir 
dos quarenta anos, como rotina 
ou de acordo com pedido do 
seu médico (nas suspeitas de 
cálculo renal, dor epigástrica, 
dor abdominal, etc.).

Por se tratar de método inó-
cuo, pode ser realizado em 
qualquer idade, até mesmo na 
infância.  Sabemos que hoje 
a expectativa de vida é maior 
e não basta apenas vivermos 
mais tempo, mas com uma 
qualidade de vida melhor.

A ultrassonografia 
na saúde da mulher

Dra Ketty A. F. Berno
- médica ginecologista, obstetra e 
ultrassonografista
Atendimento:
Clínica Berno: (69) 3441-8126
CEDIM: (69) 3443-4008 
Cacoal-RO                     
Hospital Bom Jesus: (69) 3442-3380 
Rolim de Moura-RO

Dra Roberta Ferrari Gonçalves 
– médica cardiologista
Rua Antônio de Paula Nunes, 1512
Fone: (69) 3443-2647 Cacoal-RO

A palavra chave 
é PREVENÇÃO!
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Dr. Vomir Dionísio Rodegheri com a esposa Lúcia Marie Matsuyama 
Rodegheri e os filhos Samuel e Clarice Matsuyama Rodegheri

Rolim de Moura é destaque 
no Prêmio Brasil de Medicina
A 11ª edição  
Na noite de 10 de abril o Salão 
Jequetibá do Holliday Inn Parque 
Anhembi, em São Paulo, abriu as 
portas para receber médicos dos 
vinte e sete estados da federação 
no intuito de homenageá-los com 
o 11º Prêmio Brasil de Medicina, 
evento que consagrou os profis-
sionais mais admirados e prestigia-
dos do Brasil em 2010. A festa cele-
brou a vitória de quem se superou 
e extrapolou fronteiras com renova-
ção constante de conhecimentos 
e consolidação de excelente con-
ceito profissional. 

Dr. Volmir Dionisio Rodegheri 
Entre os homenageados está o 
Dr. Volmir Dionísio Rodegheri, de 
Rolim de Moura. Natural de Passo 
Fundo-RS, graduou-se pela Uni-
versidade Federal do Paraná em 
1978. Atua como clínico, cirur-
gião geral, e na área de Endos-
copia Digestiva. É pós-graduado 
em Gestão Empresarial, Coope-
rativismo de Crédito e Cirurgia 
Minimamente Invasiva. É tam-

bém empresário, proprietá-

rio do Hospital e Maternidade Bom 
Jesus. Preside a Cooperativa de Cré-
dito Rural de Rolim de Moura (RO), foi 
Secretário Municipal de Saúde, presi-
dente do Lions e presidente da Loja 
Maçônica Acácia do Oeste de Rolim 
de Moura. É Cidadão Honorário de 
Rolim de Moura e Amigo da UNIR 
(Universidade Federal de Rondônia).

O Prêmio 
Realizado anualmente, o Prêmio Bra-
sil de Medicina, maior homenagem 
no território nacional, tem por obje-
tivo consagrar publicamente médi-
cos que se destacam com a mais ele-
vada COMPETÊNCIA, EXCELÊNCIA 
e QUALIDADE na prestação de servi-
ços, com ações pautadas pelos prin-
cípios éticos que a categoria define 
como fundamental parâmetro de 
atuação. 
A pesquisa, de critérios SUBJETI-
VOS, reconhece o mérito profissio-
nal dos responsáveis pelo resgate da 
cura e da auto-estima de milhares de 
brasileiros, buscando sempre pelos 
avanços científicos e tecnológicos da 
profissão, sem abrir mão do aspecto 
humanitário da arte médica. 

Depoimentos

“Receber o reconhecimento da 
opinião pública é um orgulho para nós 
profissionais. Principalmente este que 
tem credibilidade e o intuito de valorizar 
e destacar a classe médica brasileira”.
iVO HÉLiO JARDim De 
CAmPOs PitAnGUY

“Sinto-me extremamente honrado 
por receber esta importante 
homenagem dos brasileiros”.
ADiB DOminGOs JAtene

www.premiobrasil.med.br
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A nova secretária, a educa-
dora Irany Freire Bento, 

assumiu a Secretaria de 
Estado da Educação no dia 06 
de abril deste ano. Familiari-
zada com todos os projetos e 
ações da Seduc, tendo expe-
riência e formação acadêmica 
para assumir a pasta e com um 
respeitável histórico de servi-
ços prestados à educação de 
Rondônia, Irany dá continui-
dade aos projetos iniciados por 
Marli Cahulla, ex-secretária, e 
vai incrementar ainda mais as 
ações da Secretaria. 

A escolha foi elogiada pelas 
equipes da Seduc e demais 
educadores, já que a nova 

secretária também é profes-
sora e conhece a realidade da 
sala de aula e da educação no 
Estado. “Nossa equipe está de 
olho. Não vamos aceitar profes-
sores em sala fazendo de conta 
que estão dando aula. Quere-
mos qualidade!”, ressaltou. 

Sobre sua gestão, a profes-
sora foi enfática no primeiro 
dia de atividade no gabinete: 
“Vamos primar pela qualidade 
na educação, investir em pro-
jetos e programas que levem 
ao nosso estudante melhor 
formação e oportunidade de 
crescimento e dar continui-
dade à grande escala de ativi-
dades que a professora Marli 

Cahulla iniciou. 
A educadora falou de sua 

experiência como professora 
de sala de aula e de sua forma-
ção acadêmica. “Sou profes-
sora há mais de vinte anos. Sei 
exatamente como é a vida de 
um professor de sala de aula, 
onde sua rotina de trabalho é 
contínua. Saímos da sala de 
aula e levamos trabalho para 
casa. A família perde espaço 
para as correções de provas 
e trabalhos, em especial nos 
finais de semana. Fui profes-
sora de indígenas também 
e sei da importância em dar 
assistência para estes grupos 
ansiosos por conhecimento. 

Queremos qualidade. Chega de faz de conta

Tenho experiência em várias 
áreas da educação: sou peda-
goga por formação, tenho 
especializações em Psicaná-
lise Clínica e Metodologia do 
Ensino Superior e Psicopeda-
gogia Institucional e Clínica”, 
finalizou. 
Assessoria de Comunicação
 da SEDUC – Porto Velho-RO

Por que gastamos tanto 
tempo estudando? É por-

que temos muitas informações 
importantes a serem passadas. 
No mundo globalizado manda 
quem é melhor informado. 
Nas universidades também. 
O desenvolvimento de uma 
região depende disso, infor-
mação. Assim, expandir a uni-
versidade pública, como está 
acontecendo na UNIR/Rolim 
de Moura, com a chegada dos 
cursos de História e Medicina 
Veterinária (além dos já exis-
tentes: Agronomia, Engenharia 
Florestal e Pedagogia) e São 

Miguel do Guaporé, que anseia 
pela implantação do Curso de 
Agronomia, é uma questão 
de suma importância já que 
potencializa a transformação 
da região. 

Esforços bem sucedidos 
para qualificar a universidade, 
devem refletir em pesquisas de 
qualidade e no desenvolvimento 
de tecnologias. Neste caminho 
há a necessidade de soluções 
de problemas já conhecidos 
(infraestrutura, contratações, 
etc.). Então podemos pensar... 
o que será ensinado? Serão 
ensinados os resultados das 

A universidade e a mudança 
da realidade social

pesquisas desenvolvidas na 
universidade! Eu duvido que 
uma universidade que produza 
ciência, que gere tecnologia e 
transmita seu conhecimento, 
feche. Pelo contrário! 

Em relação ao Estado de 
Rondônia, chegamos a um 
ponto que não temos como 
regredir. Temos nossa Uni-
versidade Federal (que pode 
ter seu potencial melho-
rado), temos os discentes 
(que anseiam informação) e 
nos falta uma fundação de 
amparo a pesquisa científica. 
Tal passo representa a forma-
ção de recursos humanos que 
impulsionarão o desenvolvi-
mento científico, tecnológico, 
econômico e social do nosso 
Estado. 

Prof. Elvino Ferreira - zootecnista 
- vice-diretor da UNIR/Rolim de Moura 
Rolim de Moura-RO

Fones: 69 3441-3473 - 3441-2837 - Fax: 69 3441-2272
Av. Castelo Branco, 19.209 - Cacoal - RO
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