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POR QUE REGISTRAR A MARCA?
A advogada Ruth Balcon explica 
que quem registra sua marca evita 
aborrecimentos de terceiros que 
venham a utilizá-la indevidamente.   
Pág. 32

ARRAIAL FLOR DO MARACUJÁ
É uma das maiores festas 
folclóricas do cenário cultural 
da Região Norte. Realizada 
anualmente em Porto Velho, 
traduz o verdadeiro espírito 
rondoniense.  Pág. 31

MARCELO ALMEIDA - PLÁSTICA E SAÚDE
O cirurgião plástico Marcelo Almeida, formado pelo 
Instituto Ivo Pitanguy, inaugura em breve sua nova 

clínica em Porto Velho.  Pág. 17
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primeiras sessões.
Segundo estudos compro-

vados, a lipomassage promove 
uma drenagem linfática intensa 
diminuindo o edema hiperpro-
teico, denso, que é a principal 
característica da celulite graus 
1, 2 e 3. Além disso, aumenta a 
circulação local, o que melhora 
as condições de nutrição e qua-
lidade das células. 

O novo aparelho acabou de 
chegar ao Brasil, e segundo Ju-
dicaël Renouard, responsável 
pela LPG na América Latina, 
não há dúvidas de que será um 
verdadeiro sucesso!!!

Confira no site 
www.lpgsystems.com

Carga Tributária 
– grande vilã da 
economia
Economistas não se cansam 

de criticar duramente a 
alta carga tributária brasileira. 
Constantes pesquisas são re-
alizadas e, geralmente, todas 
apontando para a grande vilã 
do consumo e da limitação 
do crescimento do País. Se-
gundo dados oficiais, a nossa 
tributação pode ser conside-
rada exagerada, uma vez que, 
mesmo em pleno desenvol-
vimento econômico, o Brasil 
possui a terceira maior carga 
tributária do planeta, ficando 
apenas atrás da Suécia e da 
França que são desenvolvidos 
e garantem maior amplitude de 
benefícios e qualidade de vida 
aos seus contribuintes. 

Com valores que alcançam 
de 50% até 80% do valor do 
produto, o brasileiro chega a 
trabalhar 4 meses e 21 dias só 
para pagar impostos. 

Os critérios utilizados pelo 
Governo não são dos melho-
res; a tributação sempre incide 
proporcionalmente de forma 
desigual entre as diferentes 
classes sociais. A preocupa-
ção do Governo não é outra 
senão a de sempre aumentar a 
arrecadação a qualquer custo. 
Não é a toa que hoje temos a 
inadequada tributação sobre a 
poupança e os investimentos. 
Serviços de energia elétrica e 
de telefonia deveriam ter uma 

tributação baixa, por serem 
considerados essenciais.  Cor-
remos o risco de ter nossa eco-
nomia fragilizada, sendo certo 
que, quanto mais o cidadão 
gasta com a compra de bens 
e serviços, mais paga impos-
tos e trabalha para satisfazer 
a máquina pública. Há cerca 
de 4 a 5 anos trabalhávamos 
menos, sendo certo que o re-
sultado desse enorme esforço 
de hoje é decorrente da enor-
me carga tributária que pesa 
sobre os bolsos dos cidadãos 
brasileiros.  

Dr. José Júnior Barreiros 
– advogado OAB/RO 1405
www.advocaciabarreiros.com.br
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO

O Cellu M6 é utilizado para 
o tratamento de celulite, 

gordura localizada e modelação 
corporal. Usado por Angelina 
Jolie, Penélope Cruz, Sharon 
Stone, Gwen Stefani, Elizabeth 
Hurley, Jennifer Lopez, Paula 
Abdul, Star Jones, Claudia Schi-
ffer, dentre muitas outras cele-
bridades, o equipamento, com 
estilo futurista, traz várias inova-
ções tecnológicas consideradas 
excelentes na área estética. É 
importante lembrar que a LPG 
Systems, companhia que lançou 
o Cellu M6, é muito respeitada. 
São mais de 40.000 equipamen-
tos em 100 países e dezenas de 
publicações científicas.

O novo conceito de trata-
mento, denominado lipomassa-
ge, advém da experiência de 24 
anos da LPG. O aparelho, que 
precisa ser operado por pro-
fissional muito bem treinado, 
promove uma mobilização do 
tecido subcutâneo através de 
sofisticados roletes de tecno-
logia suíça, com movimentos 
mecânicos de alta precisão. A 
modelação corporal se dá pela 
melhor redistribuição da gordu-
ra e pelo estímulo nas fibras de 
colágeno, diminuindo assim a 
flacidez.

É muito agradável e tran-
quilizante, e recomenda-se 
que sejam feitas duas sessões 
semanais, sendo que os resul-
tados já são vistos durante as 

CELLU M6: 
a revolução da 
beleza!!!

Responsáveis técnicas:
- Dra. Tatty Berno
 - médica nutróloga CRM/RO 2032
Fone: (69) 3441-8126 Cacoal-RO
- Dra. Tameke Berno 
- médica nutróloga CRM/RO 2074
Fone: (69) 3423-2224 Ji-Paraná-RO

Dra. Tameke



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
CRO/RO 1489
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Cada vez mais a sociedade busca se adequar a padrões estéticos movida 
pelo desejo de encontrar o belo e harmônico.

No entanto, há casos em que o problema estético deixa de ser apenas 
uma vaidade, podendo causar transtornos emocionais, prejudicar a saúde e 
dificultar a qualidade de vida.

Um exemplo claro disso é o problema conhecido como sorriso gengival, 
que como o próprio nome já diz, ocorre quando a pessoa expõe ao sorrir, 
quase a gengiva inteira, tornando pouco atraente sua expressão de alegria e 
causando desconforto. 

O sorriso gengival é causado por vários fatores, dentre eles o genético e 
hereditário: o crescimento excessivo da maxila, lábios superiores mais curtos, 
erupção anormal de dentes superiores, respiradores bucais, atividade  mus-
cular labial  excessiva.

O tratamento é diferenciado de acordo com o tipo de problema, ou seja, 
quando o paciente apresenta o aumento do crescimento vertical da maxila; 
maxila grande; tornando os dentes e a gengiva mais expostos principalmente 
quando sorri.

O tratamento nestes casos seria a cirurgia ortognática que possibilita a cor-
reção estética e funcional resultando um rosto com sorriso mais harmonioso 
e equilibrado. Veja desenho ilustrativo que mostra o paciente antes e depois 
da cirurgia, destacando as modificações do tratamento cirúrgico. Cada caso 
tem que ser analisado criteriosamente. Consulte um especialista. 

SORRISO GENGIVAL, 
QUAL A SOLUÇÃO ?

Ilustração

cirurgia ortognática

Ilustração
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A Gramazon fez grandes investimentos 
nos últimos anos, como a aquisição do 

sistema de decantação e clarificação de 
água, tanque de decantação de resíduos 
sólidos, o sistema modular de tratamento 
de esgoto e outras obras. Tudo para que a 
interação do processo produtivo resulte o 
mínimo possível em impacto ambiental. 

Os blocos são extraídos nas pedreiras 
com a mais moderna tecnologia existen-
te no mercado para a lavra de rochas or-
namentais. Todo o processo produtivo é 
supervisionado por uma equipe técnica, 
assegurando uma máxima produtividade 
com qualidade dos blocos lavrados, con-
forme requer o processo de beneficiamen-
to para produtos acabados destinados à 
exportação.
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Hoje vou falar sobre um assunto que diz 
diretamente a você que pretende cons-

truir sua casa própria. O sonho de construir o 
seu futuro lar pode se tornar um tormento se 
você não tomar cuidado. Senão, vejamos:

No início, tudo maravilhoso. A decisão de 
construir, idealizar o projeto, contratar o ar-
quiteto ou engenheiro para elaborar os proje-
tos, sala grande ou pequena? Cozinha ameri-
cana? Três quartos grandes ou duas suítes e 
um quarto? Bem... passada essa fase inicial, 
você contrata um engenheiro para conduzir 
a obra, os operários... e o sonho começa a 
nascer. O orçamento está bem apertado, 
mas com um jeitinho e um aperto no orça-
mento familiar, vai dar pra construir como 
programado.

Passado o primeiro mês e tudo está indo 
muito bem: fundação está pronta e a alve-
naria já está subindo. Nem bem percebe, e 
finda o segundo mês e a casa já está quase 
coberta. Que maravilha!!! “Em menos tempo 
que o engenheiro previu, já está tudo pron-

A síndrome do 
fim de obra

Dr. Ernani Fontana - engenheiro civil
Fone: (69) 3441-4377
Cacoal-RO

to”. E aí começa a ansiedade a tomar con-
ta das suas atitudes. Passa mais um mês e 
parece que o ritmo da obra diminuiu. A sua 
paciência com o ritmo da obra começa a dar 
sinal de que está se esgotando. E o seu di-
nheiro também.

A obra passa a exigir mais volume de di-
nheiro que no início. Também pudera! Já 
está nos acabamentos. “Mas essa obra tá 
lenta demais”, você pensa. Aliado a isso, sua 
mulher pensa em fazer o banheiro dos so-
nhos com banheira de hidromassagem, tor-
neiras de “peixinho”, o vaso então, é retan-
gular (mas porque um vaso retangular se o 
meu traseiro é redondo?), e daí pra diante... 
e o dinheiro diminuindo... e essa obra não 
acaba!!!

Pronto! Você está sendo vítima da Síndro-
me do Fim de Obra!!! E em quem você vai 
descarregar a sua ansiedade?? Na mulher? 
Nunca! “Se ela resolve começar a chorar vai 
ser um Deus nos acuda!! Vai falar sem parar 
até minha paciência estourar”. Nos filhos? 
Não adianta: eles não estão nem aí com 
sua ansiedade e estão mais preocupados 
com namorados, músicas e festas. Então, 
só sobrou um para ser culpado da demora 
da obra, do fim do seu dinheiro e da sua pa-
ciência: o engenheiro!!! “É, ele mesmo, que 
não sabe acelerar essa obra, toma todo meu 
dinheiro com operários e mais cimento, mais 
fio, mais... mais tudo”.

Pronto! Você está totalmente tomado pela 
síndrome, e a partir daí, sua paciência acaba 
e quem aparecer na sua frente e falar sobre 
construção, você quase avança na sua gar-
ganta. 

Calma! Obra é assim mesmo! Do início até 
a cobertura, passam menos que um terço do 
tempo e do dinheiro previsto. Em seguida 
começam os serviços mais finos e que de-
moram mais, porque são de acabamento. 
Nessa fase a escolha dos materiais precisa 
ser muito bem dosada para que o orçamen-
to não estoure. É muito fácil um banheiro ou 
cozinha que utiliza peças e materiais mais 
caros vir a custar duas ou três vezes o pre-
visto. Estabeleça um limite pra você gastar 
nessas peças. E se extrapolar o seu valor, 
faça compensação com outros materiais. E, 
principalmente, não culpe as pessoas que 
estão realizando o seu sonho de construção, 
porque, afinal, quem decidiu construir foi 
você mesmo, e eles só estão realizando esse 
seu sonho.

Passada essa fase, se você se portou bem 
nesse final da obra, não esgoelando nin-
guém, curta a sua nova casa e não se esque-
ça de convidar o engenheiro e os operários 
para o churrasquinho de inauguração.
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Visão empresarial:
Com aguçado espírito empreendedor na gastrono-

mia, hoje à frente de duas concorridas casas; o Toldu’s 
Restaurante e Pizzaria e também a Churrascaria Coste-
lão; o empresário Delmar Sepp, fundador e atual presi-
dente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Cacoal 
- SINDHOTEL, investe incansavelmente na qualificação 
dos serviços e do pessoal por acreditar que este é o 
caminho para o efetivo crescimento nos negócios. O re-
sultado não poderia ser outro. O Toldu’s, por exemplo, 
completando duas décadas este ano, é a prova maior 
de que o empresário está trilhando dia a dia caminhos 
diversificados para expandir cada vez mais o seu reco-
nhecido trabalho na fina gastronomia no Estado. 

Cacoal Sabor:
Com o fortalecimento do SINDHOTEL, foi criado o 

Festival Gastronômico Cacoal Sabor em 2005, com edi-
ções ininterruptas ano a ano, sempre no mês de novem-
bro, entrando no calendário oficial da comemoração do 
aniversário de Cacoal; 26 de novembro. Cada restau-
rante participa com dois pratos inéditos durante trinta 
dias, convidando a população a saborear o melhor da 
gastronomia do município. O Toldu’s e o Costelão mais 
uma vez marcaram presença. O Toldu’s encantou seus 
fiéis clientes com o “peixe a marroquino” e o “pirarucu a 
tricolor”. A Churrascaria Costelão com o “pernil suíno a 
brasileira” e o “pirarucu ao molho chimichurri”. Em 2009, 

o Toldu’s, inscrito na ABRASEL - Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes, rompeu fronteiras e partici-
pou 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”.

Caminhos do Sabor:
Em pleno desenvolvimento, contemplando setenta 

e cinco municípios brasileiros, o projeto Caminhos do 
Sabor tem Cacoal na sua lista, buscando estabelecer 
uma identidade para a “comida do lugar”, promovendo 
maior qualificação do segmento. O Caminhos do Sabor, 
criado pelo Ministério do Turismo e desenvolvido pela 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRA-
SEL, inicialmente monta uma equipe de governança e 
desenvolve pesquisa para estabelecer o potencial gas-
tronômico do município. Uma vez firmado o que predo-
mina e o que dá a identidade para a “comida do lugar”, 
são ministrados cursos gratuitos a todos aqueles que 
praticam gastronomia de alguma forma, seja ele um 
vendedor ambulante até o mais sofisticado restaurante, 
como é o caso do Toldu’s, que sempre está na frente, 
integrando-se a todas as iniciativas que contribuem com 
o crescimento do setor. 
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A prevenção de acidentes no trabalho é 
muito importante, pois estes quando 

ocorrem, podem gerar limitações e/ou inca-
pacidades temporárias ou permanentes com 
consequentes problemas tanto para o em-
pregado quanto para o empregador. 

Estima-se que de cada cem acidentes, no-
venta poderiam ser evitados se fossem usa-
dos equipamentos de segurança adequados. 
Não só usá-los, mas sim usá-los de forma 
correta, pois muitos trabalhadores resistem a 
essa prática alegando que seu uso gera des-
conforto. Normalmente acham que tais equi-
pamentos são feios, pesados, quentes, e que 
dificultam para ver determinados detalhes, o 
que demonstra um total desconhecimento 
das consequências que um acidente pode 
acarretar para sua vida. 

Acidentes 
oculares 
no 
trabalho

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038
Fone: (69) 3481-1247
Espigão do Oeste-RO
Fone: (69) 3441-5382
Cacoal-RO

Em se tratando dos olhos, a proteção é 
essencial para atividades do dia a dia, prin-
cipalmente aquelas relacionadas com me-
talurgia, marcenaria, indústrias químicas, 
mecânicas e muitas outras, onde há sempre 
o risco de algum corpo estranho atingir os 
olhos, o que, dependendo do tipo, tamanho, 
natureza e velocidade do objeto contunden-
te, as lesões causadas podem ser de leves 
a gravíssimas, às vezes até com perda total 
do globo ocular. 

Uma vez ocorrido qualquer acidente 
que venha a comprometer um ou ambos 
os olhos, não devem ser tentadas medidas 
curativas sob o risco de piorar o quadro, de-
vendo procurar imediatamente o oftalmolo-
gista para o tratamento específico. Uso de 
colírios anestésicos infelizmente é muito 
frequente e deve ser absolutamente evita-
do. Esse tipo de medicamento só pode ser 
usado pelo médico como forma de alívio 
no atendimento de urgência, não devendo 
nunca usá-lo continuamente, sob risco até 
de perda visual.

O clarão do sol faz você apertar e forçar 
seus olhos? Seus olhos às vezes se 

cansam quando você está ao ar livre? Às ve-
zes você tem dificuldades para ver objetos 
quando o sol está brilhando? As lentes Tran-
sitions® ficam claras quando estamos em 
ambientes internos e à noite, mas ajustam 
automaticamente seu nível de tonalidade em 
relação às condições de luz ao ar livre. Elas 
fornecem conforto e qualidade visual a todo 
e qualquer momento. 

Da mesma forma que o bloqueador solar 
protege a pele, as lentes Transitions® aju-
dam a preservar a saúde e o bem-estar dos 
olhos, bloqueando 100% dos raios ultraviole-
ta prejudiciais. 

Se as condições de luz permanecessem 
tão constantes quanto na sala de exame do 
oftalmologista, não seria necessário mais 
nada além de lentes incolores nos óculos. O 
problema é quantas vezes vamos de ambien-
tes internos para o ar livre e de céu azul para 
nublado? Toda e cada vez que se faz isso, 
os olhos devem tentar se adaptar a essa mu-

dança de luz, frequen-
temente dificultando a 
visão clara de objetos 
e fazendo os olhos se 
sentirem cansados e 
desconfortáveis. Por 
isso, foram desenvol-
vidas as lentes Transi-
tions® que mudam de 
forma conveniente e 
automática quando a 
claridade muda, sem 
jamais precisar mudar 
os óculos. 

As lentes Transitions® são lentes fotos-
sensíveis. “Fotossensível” significa lentes 
que mudam de clara para escura na presen-
ça de radiação ultravioleta, como quando 
expostas à luz solar. Em ambientes internos 
e à noite, as lentes Transitions® são tão cla-
ras quanto as lentes incolores normais. Ao ar 
livre, quando expostas aos raios ultravioleta 
do sol, elas ficam escuras como óculos de 
sol, melhorando a qualidade da visão, redu-
zindo a claridade. Tudo isso, automático! 

Rua General Osório, 1171 - Centro - Fone: (69) 3441-5578
Av. Porto Velho, 2105 - Centro - Fone: (69) 3441-5482 
Cacoal-RO

Jaime Oberdoerfer 
- técnico em ótica

Lentes 
Transitions®: 
2 em 1
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Fisioterapia é uma ciência da Saúde que 
estuda, previne e trata os distúrbios do 

movimento e da postura gerados por altera-
ções genéticas, por traumas e por doenças 
adquiridas.

Uma área da fisioterapia de grande im-
portância, que está crescendo, é a área da 
prevenção. Prevenindo-se, podemos evitar 
problemas futuros, tais como: a artrose (des-
gaste da articulação), a tendinite (inflamação 
do tendão), dentre outros comprometimen-
tos que causam dor e desconforto. 

No nosso dia a dia devemos tomar cuida-
do com três itens importantes: a postura dei-
tada, a postura sentada e a postura em pé. 

Deitado: devemos observar a forma 
como se deita e o colchão. A postura corre-
ta de dormir é de lado, com travesseiros na 
cabeça e entre os joelhos. Nesta posição, a 
nossa coluna deve ficar alinhada, reta. Para 
que isto ocorra, o colchão não pode ser nem 
muito mole e nem muito duro. Se o colchão 
for muito duro a ponto do ombro e quadril 
não se acomodarem, ou se formar um “bu-
raco” depois que você acorda, o colchão 
deve ser trocado.

Sentado: devemos ter o cuidado de 
apoiar toda a coluna no encosto da cadeira, 
e os pés devem estar totalmente apoiados 
no chão. Os braços, dependendo da função 

Qual a postura 
correta?

que a pessoa exerce, também devem estar 
totalmente apoiados. 

Em pé: os saltos altos devem ser evitados. 
Sempre devemos utilizar calçados macios e 
que absorvam o impacto da pisada para não 
transmitir esta sobrecarga ao tornozelo, joe-
lho, quadril e coluna. Quando não há a pos-
sibilidade de utilizar calçados macios, uma 
forma de prevenir dores é a utilização de pal-
milhas de silicone.

Além destes cuidados preventivos, é im-
portante a realização de atividade física e 
exercícios de alongamento. Procure um fisio-
terapeuta para receber orientações específi-
cas de acordo com seu perfil. PREVINA-SE!

Dr. Márcio Akio Nakanishi – fisioterapeuta
CREFITO 9 – 81982-F
- Rua Antonio de Paula Nunes, 1512 – Centro
Cacoal-RO (69) 3443-2647 
- Av. Recife, 4303 – Centro
Rolim de Moura-RO (69) 3442-7057

As unhas são formadas por lâminas de 
proteínas (queratina) compactadas se-

melhantes a lâminas de compensado. Na 
pessoa com unhas quebradiças há separa-
ção das lâminas de queratina e consequen-
temente as unhas se quebram com facilida-
de e também apresentam dificuldade para 
crescer. A causa principal é o ressecamento 
extremo da unha 
que ocorre nas 
seguintes situ-
ações: ar seco; 
como ocorre 
no inverno e 
no verão pelo 
uso  de ar-con-
dicionado; lavar 
frequentemente 
as mãos e ex-

Dr. Edson Borges
- médico dermatologista CRM/RO 2165
CMC – Centro Médico de Cacoal
Fone: (69) 3443-2001 / 3441-3888
Cacoal-RO

posição exces-
siva a produtos 
químicos, como 
removedor de 
esmalte e pro-
dutos de limpeza 
de uso industrial 
ou doméstico. 

Outros fatores 
que levam à fragi-
lidade das unhas 
são: traumatismo 
nas pontas dos 
dedos (digitado-
res), infecções 
por fungos, doenças sistêmicas (diabetes), 
doenças da glândula tireoide, anemia por de-
ficiência de ferro, psoríase, entre outras.

O tratamento deve ser direcionado à bus-
ca e correção dos fatores causais e agra-
vantes, uso de hidratantes específicos e, em 
casos mais severos, fazer uso de medica-
mentos orais.

Esmaltes fortalecedores podem auxiliar, 
mas devem ser usados com cautela, pois o 
seu uso em uma frequência exagerada pode 
levar a uma piora do quadro após uma me-
lhora inicial. 

Há solução para 
unhas quebradiças? 
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Muitos empregados se per-
guntam o que é possível 

fazer quando a relação de em-
prego se torna insustentável, 
seja por falta de pagamento, 
ou por maus tratos dispensa-
dos pelo empregador, dentre 
outras situações.

Em ocasiões assim, o em-
pregado, que não raro des-
conhece seus direitos, não vê 
outra saída a não ser, pedir 
demissão.

Para essas situações, a CLT 
em seu artigo 483 estabelece 
soluções. O artigo enumera 07 
situações que autorizam o em-
pregado rescindir o contrato 
de trabalho, por culpa do em-
pregador. Essa faculdade, de o 
empregado rescindir o contrato 
de trabalho por justa causa do 
empregador, é o que chama-
mos de RESCISÃO INDIRETA.

Analisemos cada uma das 
07 situações.

A 1ª situação se dá quando o 
empregador exigir serviços su-
periores às forças do emprega-
do, defesos por lei, contrários 
aos bons costumes ou alheios 
ao contrato. É importante frisar 
que “força” não está restrita à 
força muscular, mas também 
se refere à aptidão para a ta-
refa ou capacidade profissio-
nal; os serviços defesos por 
lei são aqueles proibidos pela 
legislação trabalhista ou penal; 
contrário aos bons costumes 

– que ofende a moral pública; e 
alheios ao contrato é a exigên-
cia de o empregado contratado 
para tarefa específica, cumpra 
outras atividades diferentes.

Por rigor excessivo, 2ª situ-
ação, entende-se perseguição 
ao empregado, a intolerância 
ou a implicância sem motivo 
justificado.

A 3ª situação se dá quando 
o empregador exige que o em-
pregado realize atividades que 
coloquem em risco sua vida. 

A 4ª se dá quando o empre-
gador não cumpre o contrata-
do quanto ao salário, a jornada, 
natureza do trabalho, local de 
prestação de serviço, ou o atra-
so constante nos pagamentos. 

A 5ª situação é o caso de 
atos caluniosos, injuriosos ou 
difamação e não importa se o 
empregado foi ofendido dentro 
ou fora do local de trabalho. 
Encaixa-se neste caso, o assé-
dio sexual.

A 6ª situação se concretiza 
quando o empregador ou os 
prepostos da empresa ofender 
fisicamente o empregado, sal-
vo em caso de legítima defesa 
própria ou de outrem.

A 7ª ocorre quando o em-
pregador reduzir o trabalho do 
empregado, a ponto de reduzir 
o seu salário.

Ocorrendo qualquer uma 
dessas situações, pode o em-
pregado considerar rescindido 

É possível rescindir o contrato 
de trabalho por justa causa do 
empregador?     

o contrato de trabalho por cul-
pa do empregador.

Nas hipóteses das alíneas 
“d” e “g” poderá o empregado 
pleitear a rescisão contratual e 
o pagamento das verbas, per-
manecendo ou não no serviço 
até final decisão do processo, 
conforme § 3º. Todavia, o § 
3º não significa que somente 
nesses casos (“d” e “g”) seja 
permitido o empregado conti-
nuar trabalhando após ajuizar a 
reclamação que visa o reconhe-
cimento judicial da justa causa 
por parte do empregador. O que 
acontece é que nesses casos a 
lei permite expressamente; nos 
demais, cada situação será 
apreciada pelo magistrado.

As situações enumeradas 

no § 1º e 2º são hipóteses de 
motivo justificado e não de jus-
ta causa por parte do emprega-
dor. Em ambas, o empregado 
não recebe a multa do FGTS 
e está eximido de fazer a co-
municação de aviso prévio. É 
importante destacar que nos 
demais casos o reconhecimen-
to da rescisão indireta garante 
ao empregado o recebimento 
de todos os seus direitos res-
cisórios.

Dra. Gloria Chris Gordon 
– advogada OAB/RO 3399
- Formada pela UNIR
- Especialista em Direito Penal 
e Processo Penal – UNESC
- Especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho pela UNIDERP
e-mail: dra.chris.adv@gmail.com
Fone: (69) 3443-6920 Cacoal-RO
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Hoje já conseguimos diag-
nosticar o sexo do bebê 

através do sangue da mãe. O 
exame deve  ser  feito  após  oito 
semanas  (dois meses) de gra-
videz, que é  realizado através  
do  plasma  materno  onde  há  
DNA fetal livre,  ou circulante, 
de origem predominantemente  
placentária. A concentração do 
DNA fetal vai aumentando com 
a gravidez, variando de 3,4% 
no primeiro trimestre a 6,2% no 
último trimestre.

O diagnóstico se baseia na 
presença de dois marcadores 
de cromossomo Y no sangue 
materno. Um deles, DYS14,  
está presente em múltiplas có-
pias, tornando o exame mais 
sensível,  enquanto o gene SRY 
tem cópia única, dando grande 
especificidade ao exame.

Encontrando esses cromos-
somos, dá a garantia  de que 
o feto é do sexo masculino, e a 
ausência dos  cromossomos, o 
feto será do sexo  feminino. Mas 
ainda  existe a possibilidade  do 
resultado ser discordante entre 
SRY e DYS14, que pode ser a 
diferença  de sensibilidade en-
tre a sequência dos dois. 

O índice de acerto a partir 
da 8ª semana de gestação é 
de 99%, sendo (sensibilida-
de 98,5% e especificidade de 
100%).

A gravidez gemelar tem es-

tudo particular, pois se encon-
tramos cromossomo Y, temos  
certeza que teremos um feto 
masculino. Nos casos dizigóti-
cos, porém, o segundo poderá 
ser feminino, mas se não en-
contramos o cromossomo Y, 
temos certeza que se trata de 
dois fetos femininos.

A contraindicação para o 
exame está para as pacien-
tes que receberam transfusão 
sanguínea ou transplante alo-
gênico de células progenitoras 
hematopoiéticas de doador 
do sexo masculino. Não deve 
ser usado para diagnóstico de 
gravidez ou aconselhamento 
genético de paternidade.

Ainda não realizamos o exa-
me em Cacoal, pois o plasma 
deve ser examinado depois de 
preparado e conservado em 
temperatura de 2 a 8ºC  e  no 
máximo em 48 horas.  Caso 
seja conservado em -20ºC, 
poderá  ser examinado em até 
quinze  dias.

 Dr. Edson Marquiori
- médico ginecologista/obstetra e 
ultrassonografista
CRM/RO 885
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Sexo do bebê 
através do 
sangue materno Com a dinamicidade das 

normas, e o crescente 
desenvolvimento das neces-
sidades sociais, as pessoas 
procuram as formas mais van-
tajosas para obter o benefício 
da aposentadoria.

Nos últimos anos vem au-
mentando o número de pedi-
do de revisão de benefício das 
pessoas que continuam na ati-
va e que pretendem continuar 
nas suas funções ou, aquelas 
que se aposentaram e preten-
dem voltar para a ativa.

O instituto da desaposenta-
ção é definido como a rever-
são da aposentadoria  e pode 
existir em qualquer regime 
previdenciário (RGPS,  Regi-
mes Próprios de Previdência 
de Servidores Públicos). 

A desaposentação é o meio 
pelo qual objetiva permitir ao 
segurado já aposentado que 
abra mão deste benefício e 
venha a obter outro melhor, 
em razão de contribuições 
posteriores ou mesmo devido 
à mudança de regime previ-
denciário.

A busca de melhoria das 
condições financeiras é um 
direito fundamental, inserido 
na Constituição Federal/1988. 
Além disso, as garantias cons-
titucionais do direito adquirido 
e do ato jurídico perfeito sub-
sistem em prol do cidadão, 
e não podem ser utilizadas 
visando obstaculizar o segu-

Desaposentar 
é possível???

rado à obtenção do benefício 
que lhe seja mais vantajoso.

Para tanto, a desaposen-
tação é possível e vem se 
firmando por intermédio de 
vários julgados nos Tribunais 
Regionais Federais e pacifica-
dos pelo Superior Tribunal de 
Justiça.

Dra. Julinda da Silva - OAB/RO 2146
- doutoranda em Ciências Jurídicas e 
Sociais /UMSA-AR
- Ms. Pela UFMS
- especialista em Direito 
Previdenciário, Direito Tributário e 
Direito Processual Civil
- docente do curso de Direito da 
FAROL
www.silvaefontana.adv.com.br 
Fone: (69) 3443-1570 - Cacoal-RO
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O sono é um problema social sério, atingindo cerca de 30% 
das pessoas, alterando a convivência com o cônjuge (é 

causa de muitas separações) ou com os amigos, geralmente 
tornando a pessoa que ronca alvo de brincadeiras. É causado 
pela vibração dos tecidos da garganta (parede posterior da 
faringe, dorso da língua, palato mole e úvula), em função da 
turbulência do ar à medida que as vias aéreas superiores se 
estreitam. A obesidade, a respiração bucal e o uso de cigarro 
e álcool agravam o ronco de modo significativo.

A APNEIA DO SONO
A apnéia do sono é a obstrução das vias aéreas por alguns 

momentos durante a noite, pela aproximação dos tecidos da 
garganta, fechando a passagem do ar e impedindo a respira-
ção por alguns segundos, várias vezes por noite.

Doença grave, quando em níveis mais elevados interfere 
de modo importante no agravamento de doenças que podem 
causar a morte, como a hipertensão, enfarte do miocárdio e 
AVC (derrame).

Preservando a saúde 
e qualidade de vida

APARELHOS ORAIS
A apneia do sono, doença 

que pode levar o paciente a 
ter problemas cardíacos gra-
ves, e o ronco, um dos sinais, 
podem ser evitados com o 
uso de aparelhos orais.

Com excelentes resultados 
no tratamento do ronco e das 
apneias leves e moderadas, 
confortável e com custo rela-
tivamente baixo, os aparelhos 
orais são uma das melhores 
opções para resolver o pro-
blema. 

A indicação do uso do 
aparelho é multidisciplinar, 
necessitando da avaliação do 
dentista e do médico espe-
cialista em sono e de exames 
próprios para determinar a 
gravidade da apneia (polisso-
nografia).

APNÉIA - é a obstrução total 
da passagem do ar

APARELHO - reposicionan-
do a mandíbula, livra a 

passagem do ar

RONCO - é a vibração dos 
tecidos da garganta

POLISSONOGRAFIA 
- exame de diagnóstico

Dr. Luiz Fernando R. Rosa 
- cirurgião dentista 
CRO-RO 592
- graduado pela Universidade 
do Oeste Paulista
- especialista em Ortodontia (ABO-RO)
- presidente do  CRO-RO (2010-2012)
- membro associado ao 
Dentista do Sono
site: www.dentistadosono.com.br

Av. Calama, 4321
(esq. com Av. Rio Madeira)
Bairro Flodoaldo Pontes Pinto
Fone: (69) 3219-1123 / (69) 9277-4231
Porto Velho -RO
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do de catarata congênita, como 
uma criança ou idoso que apre-
sente uma grande diferença de 
grau entre os dois olhos, podem 
ser candidatos ao uso de lentes.

A lente de contato altera a fi-
siologia da córnea podendo tan-
to curar como provocar doenças.  
Por isso, as lentes devem ser de 
indicação exclusiva do médico. 
Portanto, as pessoas que dese-
jam fazer uso de lentes de con-
tato, com grau ou só estéticas 
(coloridas), devem procurar o 
médico oftalmologista para não 
só fornecer as lentes, mas para 
fazer acompanhamento, evitan-
do assim, arriscar-se a contrair 
um problema sério de visão.

As lentes de contato podem 
ser usadas para fins estéti-

cos, substituindo os óculos, em 
casos de miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia (di-
ficuldade para visão de perto 
após os 40 anos), com a van-
tagem de não machucar o nariz 
e não atrapalhar a visão lateral, 
permitindo maior liberdade à 
prática esportiva. Também pode 
ser usada para fins cosméticos, 
modificando a cor dos olhos, 
como uso de lentes gelatinosas 
coloridas (com ou sem grau). 
Podem também ser indicadas 
para melhorar a estética em pes-
soas com cicatrizes aparentes 
na córnea (indicação protética).  

Em alguns casos as lentes de 
contato proporcionam melhor 
visão do que os óculos, em pes-
soas portadoras de ceratocone 
(doença que leva à deformida-
de da córnea), anisometropia 
(graus muito diferentes entre os 
dois olhos) e astigmatismo irre-
gular (deformidade da córnea, 
que pode ocorrer após trauma 
ou cirurgia). Além disso, várias 
doenças corneanas só podem 
ser curadas ou controladas com 
o uso de lentes de contato tera-
pêuticas.

Não há idade mínima ou má-
xima para o uso das lentes de 
contato. Quem determina é o 
médico. Tanto um bebê opera-

Lentes de 
contato: quem 
pode usar?

Dra Adriana Vieira de Almeida
- médica oftalmologista 
CRM-RO 2710
- especialista em cirurgia de catarata, 
oftalmopediatria e estrabismo

A relação entre doença perio-
dontal e alterações sistêmi-

cas, como desordens cardio-
vasculares, estão descritas na 
literatura. Apesar do biofilme 
dental (placa bacteriana) ser fa-
tor etiológico primário da doen-
ça periodontal, esta tem caráter 
multifatorial, de forma que o es-
tado de saúde do paciente pode 
influenciar no estabelecimento 
e na progressão da doença, 
sobretudo em pacientes imuno-
comprometidos.

Evidências científicas têm 
demonstrado que doenças pe-
riodontais moderadas a avança-
das podem afetar um indivíduo 
sistemicamente e levar a doen-
ças cardiovasculares. Portanto, 
problemas cardíacos podem ter 
relação com as doenças perio-
dontais e vice-versa.

Pessoas com doenças pe-
riodontais são duas vezes mais 
suscetíveis a doenças cardíacas 
do que aquelas com gengivas 
saudáveis. Indivíduos que apre-
sentam periodontite têm 25% 
mais chance de terem doenças 
coronarianas. A doença perio-
dontal pode representar um ris-
co no estabelecimento e/ou de-

A saúde do 
coração começa 
pela boca

senvolvimento de manifestações 
cardiovasculares, como angina 
instável, infarto do miocárdio e 
acidentes vasculares.

Portanto, há uma correlação 
positiva entre doenças periodon-
tais e doenças cardíacas. Logo, 
a terapia de suporte é de suma 
importância e deve ser represen-
tada pela manutenção da saúde 
bucal e geral de cada indivíduo, 
conquistada pelos periodontis-
tas e pelos demais profissionais 
de especialidades médicas, de-
vendo ser realizada com uma fre-
quência estabelecida dentro das 
carências de cada caso, e ainda 
devem também ser inseridas no 
contexto médico multidisciplinar. 
É extremamente importante a 
realização de um planejamento 
personalizado, direcionado para 
a saúde bucal e sistêmica. Afinal 
pode-se afirmar que a saúde bu-
cal é determinante para a manu-
tenção da saúde geral de cada 
indivíduo.

Dr. Henrique Dias de Almeida 
- cirurgião dentista 
CRO-RO 1961
– especialista em Periodontia e 
Implantodontia

VITACLIN Odontologia I Oftalmologia
Fone.: (69) 3441-0252 
Rua: Antônio de Paula Nunes 1462 
– Centro - Cacoal-RO
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A pesca sempre esteve em 
primeiro lugar no que diz 

respeito a lazer. É tendência 
mundial, porém, é perfil mar-
cante da Região Amazônica 
levando-se em consideração 
o escaldante calor nas qua-
tro estações do ano, somado 
à rica fauna, protegida pelos 
exuberantes rios. Com agu-
çado espírito empreendedor, 
aliando entretenimento ao pra-
zer em saborear um bom peixe, 
a empresária Vânia Mara Var-
gas Corrente, há doze anos 
no ramo da gastronomia, colo-
cou em prática mais um dos 
seus bem sucedidos projetos: 
a Cabana do Peixe.

O restaurante:
A Cabana do Peixe tem 

como “carro-chefe” o saboroso 
tambaqui. Primando por pratos 
saudáveis, a empresária pro-
cura associar o produto princi-
pal da casa, o peixe, a verdu-
ras e leguminosas sem agrotó-
xicos que podem ser colhidas 
em horta própria, complemen-
tando o abastecimento por 
meio de parceria com produto-
res da redondeza que seguem 
a mesma linha de cultivo. Além 
da horta, cuidada com carinho, 
o pomar vem comprovar a pre-
ocupação da direção com a 
saúde dos clientes. 

O pesque e pague:
Entretenimento para todas 

as idades, principalmente em 
família, a Cabana do Peixe ofe-
rece infraestrutura para pes-
caria, com quiosques, dispo-
nibilizando pessoal treinado. 
O resultado da pescaria, o 
peixe, poderá ser saboreado 
na própria Cabana do Peixe se 
o cliente preferir. A equipe do 
restaurante está sempre dis-
ponível para oferecer este con-
forto, proporcionando um pra-
zer a mais aos que buscam um 
bom aconchego em família ou 
entre amigos.

Playground:
Vendo a dificuldade dos 

pais quando saem com 
suas crianças para des-
cansar, a empresária Vânia 
Mara decidiu também incluir 
um playground junto à Cabana 
do Peixe, com toda segurança, 
permitindo que os pais apro-
veitem melhor as opções de 
lazer.

Hospedagem:
Em uma segunda etapa, 

a Cabana do Peixe terá 
também estrutura de 
hospedagem com a 
construção de oito 
confortáveis caba-
nas com capaci-
dade de aproxi-
m a d a m e n t e 
oito pes-
s o a s 
p o r 

unidade. TV, frigobar e ar con-
dicionado estão entre os itens 
indispensáveis. A construção 
da piscina também faz parte 
do audacioso projeto.

Cabana do Peixe: 
lazer e forte estrutura gastronômica

Vânia Mara Vargas Corrente 
empresária
Informações:
(69) 3443-4823 / 3441-7098 /
 9225-3889 / 9225-0629 - Cacoal-RO
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A colite ulcerativa é uma do-
ença crônica na qual o in-

testino se torna inflamado e 
ulcerado, acarretando episó-
dios de diarreia sanguinolenta, 
cólica abdominal e febre. Pode 
surgir em qualquer idade, mas, 
em geral, começa entre os 15 e 
os 30 anos. Um pequeno grupo 
de pessoas apresenta o primei-
ro episódio entre os 50 e os 70 
anos de idade. Normalmente 
não afeta toda a espessura da 
parede intestinal e nunca afeta 
o intestino delgado. Desconhe-
ce-se a causa da colite ulcerati-
va, mas a hereditariedade e as 
respostas imunes hiperativas 
do intestino podem ser fatores 
contribuintes. 

O episódio pode ser súbito 
e grave, produzindo diarreia 
intensa, febre alta, dor abdomi-
nal, peritonite (inflamação do 
revestimento da cavidade ab-
dominal), redução de apetite 
e consequente perda de peso. 
Durante esses episódios, o pa-
ciente encontra-se profunda-
mente doente. Mais frequente-
mente, começa gradualmente 
e o indivíduo apresenta urgên-
cia para evacuar, cólicas leves 
na região abdominal inferior e 
há presença visível de sangue 
e muco nas fezes. 

O diagnóstico é clínico e 
pelo exame de fezes. Os exa-
mes de sangue revelam ane-
mia, aumento da contagem 
leucocitária, etc.. A videore-

Como está o 
seu intestino?

tosigmoidoscopia (exame do 
reto e do cólon sigmoide com 
o auxílio de um tubo de visua-
lização flexível) pode confirmar 
o diagnóstico e permite ao mé-
dico observar diretamente a in-
tensidade da inflamação. Mes-
mo durante períodos assinto-
máticos, o aspecto do intestino 
raramente é normal, e o exame 
microscópico de uma amostra 
de tecido coletada (biópsia) re-
vela inflamação crônica.

Dr. Arthur Freire de Barros 
- médico
- cirurgia geral e endoscopia 
digestiva
CRM/RO: 643
Hospital de Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 Cacoal-RO
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O especialista Marcelo Almeida cursou residência 
em cirurgia plástica no mais prestigiado centro do 

mundo; o Instituto Ivo Pitanguy, na cidade do Rio de 
Janeiro. Durante três anos estudou e aprendeu as téc-
nicas de cirurgia plástica do Professor Pitanguy, sen-
do um aluno dedicado e disciplinado.

É o primeiro cirurgião plástico de Rondônia com for-
mação completa de três anos no Instituto Ivo Pitanguy, 
sendo membro da “Associação dos Ex-alunos” (www.
aexpi.com.br).

Após concluir sua especialização, foi aprovado no 
exame da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 
título importante que deve ser considerado, pois qua-
lifica os profissionais em cirurgia plástica (www.cirur-
giaplastica.org.br).

O Dr. Marcelo retornou em março à sua terra de co-
ração, Porto Velho, onde realiza cirurgias e atende em 
seu consultório diariamente. Em breve estará inaugu-
rando a sua clínica: Marcelo Almeida - Plástica e Saú-
de, próximo ao Porto Velho Shopping.

A clínica oferecerá conforto e segurança para os pa-
cientes onde poderão contar com tratamento especia-
lizado, valorizando a beleza facial e corporal.  

Periodicamente o cirurgião também realiza atendi-
mentos em Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal e Ro-
lim de Moura. Para maiores informações sobre o Dr. 
Marcelo ou sobre cirurgia plástica, acesse o site www.
drmarceloalmeida.com.br.

Com sua formação, traz novas propostas de atendi-
mento, unindo excelência da cirurgia plástica à com-
petência profissional, honestidade, cuidados indivi-
dualizados e compromisso com a qualidade. Realiza, 
entre outros, os seguintes procedimentos em cirurgia 
plástica e estética: 

Dr. Marcelo Almeida:

Excelência em cirurgia plástica, 
unida à competência profissional

Dr. Marcelo Almeida – CRM/RO 2703
- cirurgião plástico formado no Instituto 
Ivo Pitanguy
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica
www.drmarceloalmeida.com.br
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

• Face-lifting (cirurgia do rejuvenescimento facial)
• Lifting endoscópico facial 
• Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras)
• Rinoplastia (cirurgia do nariz)
• Mentoplastia (cirurgia do queixo)
• Otoplastia (cirurgia de “orelha de abano”)
• Implante capilar (cirurgia da calvície) 
• Prótese de mama (mamoplastia de aumento)
• Lifting da mamas (mastopexia)
• Mamoplastia redutora (cirurgia de redução mamária)
• Lipoaspiração e lipoescultura
• Abdominoplastia (plástica do abdome)
• Prótese de glúteo (gluteoplastia)
• Prótese de panturrilha
• Dermolipectomia braquial (plástica dos braços)
• Dermolipectomia crural (plástica das coxas)
• Cirurgia pós-obesidade mórbida
• Cirurgia íntima
• Ginecomastia
• Reconstrução mamária
• Cirurgia reconstrutora, queimaduras, tumores de pele                    

 e correção de cicatrizes
• Toxina botulínica (Botox/Dysport)
• Preenchimentos de rugas e sulcos
• Peeling químicos
• Dermoabrasão
• Bota de pressoterapia
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Bullying é definido como a 
conduta que tenha o efeito 

de alterar de forma significativa 
a rotina de trabalho da escola, 
bem como causar uma inquie-
tação no aluno e nos emprega-
dos da escola, que prejudique 
o ambiente escolar

Nos Estados Unidos vários 
estados já têm legislação con-
tra a prática de bullying. Entre 
eles, Washington, que define 
bullying como sendo o assé-
dio ou intimidação representa-
do por qualquer manifestação 
escrita, verbal ou física, que 
tenha por objetivo: a) agredir 
fisicamente um estudante, em-
pregado da escola ou voluntá-
rio; b) destruir a propriedade 
pública; ou c) interferir subs-
tancialmente na educação ou 
na manutenção do aluno na 
escola. 

Tal entendimento vem sen-
do seguido no Brasil, tanto que 
a Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Or-
ganizado da Câmara dos De-
putados aprovou no dia 10 de 
março de 2010, projeto de lei 
que traz a obrigatoriedade de 
as escolas públicas e privadas 
adotarem medidas de preven-
ção e de combate ao bullying. 
Para o referido projeto, bullying 
consiste na prática de atos de 
violência física ou psíquica de 

Bullying nas 
escolas: 
violência ou 
brincadeira?

modo intencional e repetitivo, 
exercida por um indivíduo ou 
por grupos de indivíduos, con-
tra uma ou mais pessoas, com 
o objetivo de constranger, inti-
midar, agredir, causar dor, an-
gústia ou humilhação à vítima.  
Estas atitudes estão presentes 
em diversos locais no seio da 
sociedade, em especial nas 
escolas, e acometem tanto a 
criança e o adolescente como 
o adulto e o idoso.

O bullying, seja de que es-
pécie for, condena a vítima à 
sensação de total inexistência 
e invisibilidade absolutas. 

Importante ressaltar que ain-
da não há um consenso sobre 
a necessidade da criminaliza-
ção do bullying. Entretanto, os 
pais devem ficar atentos aos 
sintomas de que seu filho este-
ja sofrendo bullyng, ou come-
tendo tal ato nas escolas, pois, 
além do prejuízo psicológico 
ao filho, quando vítima, po-
derão ser responsabilizados, 
quando tenham filhos autores 
de bullying.

Dra. Ângela Maria Dias Rondon Gil 
- advogada OAB/RO 155-B
Colaboração: 
Dra. Iris Cristina Gurgel Pini 
- advogada 
Fone: (69) 3441-0791 - Cacoal-RO

Os avanços nos tratamen-
tos estéticos vêm cada 

vez mais proporcionando 
conforto aos pacientes. Hoje é 
possível você ir ao consultório 
médico realizar um procedi-
mento de aumento de volume 
dos seios e no dia seguinte 
estar desenvolvendo suas ati-
vidades do dia a dia e laborais 
normalmente, e ainda melhor, 
sem necessidade de interna-
ção, com anestesia local, e 
sem cicatrizes.

Há mais de dez anos existe 
na Europa um produto com-
posto por solução fisiológica 
e poliamida, com nome co-
mercial de AqualiftTM, para 
aumento de volumes facial 
e corporal, podendo corrigir 
marcas de expressão e vincos 
faciais, aumentar volume de 
mamas, glúteos, panturrilhas 
e correção de assimetrias cor-
porais. 

A realização do procedi-

Aumento de 
mama e bumbum, 
sem cirurgia

mento é simples, como já cita-
do. Não necessita de interna-
ção hospitalar e não há incisão 
cirúrgica. O resultado é imedia-
to. O produto não migra para 
outras áreas e é biocompatível 
e absorvível pelo organismo 
com duração de aproximada-
mente cinco anos. O volume 
preenchido é variável de acor-
do com queixa e necessidade 
do cliente e pode ser realizado 
em duas sessões.

O AqualiftTM cumpre todos 
os requisitos de segurança 
para a saúde. É um produto 
seguro, eficaz, não cancerí-
geno, não teratogênico, não 
migratório, e fisiológico, sendo 
uma ótima alternativa para de-
senhar e embelezar o corpo. 

Dr Paulo Cezar de Almeida 
- médico CRM-RO 2300
Clinica Corpo&Imagem
Fone: (69) 3441-8394 Cacoal-RO

Fonte: www.aqualift.com.br
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A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) ou eso-
fagogastroduodenoscopia (EGD) é o 

método diagnóstico de escolha para a visu-
alização do revestimento do esôfago, estô-
mago e primeira porção do intestino delgado 
(chamada também de “duodeno”). É um dos 
procedimentos diagnósticos mais comuns 
em todo o mundo. O exame é realizado pela 
passagem de um videoendoscópio (tubo 
flexível com uma câmera na extremidade e 
observado num monitor) através da boca  e 
progredindo até o seguimento a ser exami-
nado.

Indicações:
O exame de endoscopia digestiva alta 

serve para esclarecimento diagnóstico em 
inúmeros casos naqueles pacientes que 
apresentam, principalmente: desconforto ab-
dominal que não melhora com tratamentos, 
desconforto abdominal com sinais de alar-
me, como, por exemplo, emagrecimento, di-
ficuldade e dor na deglutição, náuseas, vômi-
tos; com ou sem sangramento; na suspeita 
de doença do refluxo, azia, suspeita ou rotina 
para pesquisar neoplasias, anemias crônicas, 
sangramento oculto nas fezes, avaliação em 
pacientes com cirrose, acompanhamento de 
úlceras gástricas e duodenais, acompanha-
mento de cirurgias  de obesidade ou de neo-
plasias, acompanhamento em pacientes que 
tiveram ingestão de substâncias cáusticas, 
retiradas de corpos estranhos, bem como re-
alização de biópsias e procedimentos como 
retirada de pólipos, esclerose de varizes e de 
úlceras sangrantes, coletas de material para 
estudo histopatológico e pesquisa de helico-
bacter pilory, doença do glúten, etc..

Como é feito o exame?
É necessário um jejum de aproximada-

mente 8 horas porque permite uma boa vi-
sualização da mucosa permitindo analisar a 

Endoscopia Digestiva Alta: 
segurança no diagnóstico

presença de eventuais alterações existentes.  
O procedimento tem a duração de 5 a 10 mi-
nutos com o paciente deitado em decúbito 
lateral esquerdo.  Em casos especiais, como 
na presença de corpos estranhos (espinha 
de peixe, osso de galinha, alfinete, moedas, 
medalhas, etc.), muitas vezes é necessário 
fazer anestesia geral, principalmente crian-
ças.

Outras informações: 
Antes da realização do exame, é impor-

tante que o paciente  informe  ao médico 
sobre exames realizados anteriormente, se 
já houve alergias  ou alguma reação a  me-
dicamentos. As biópsias ou coleta de mate-
rial serão realizadas sempre que seu médico 
ou o endoscopista responsável pelo exame 
achar necessário, fazendo o encaminhamen-
to para o devido exame.

No Hospital e Maternidade Bom Jesus, 
em Rolim de Moura, estes procedimentos 
são realizados desde 1990, acompanhando 
sempre a evolução tecnológica dos apare-
lhos, e os profissionais realizam cursos com 
frequência nos centros de educação conti-
nuada, permitindo assim o conforto e qua-
lidade no diagnóstico dos grandes centros. 
Lembramos dos tempos em que o exame 
era realizado com endoscópio rígido que 
provocava medo. Atualmente os exames de 
endoscopia digestiva são realizados de for-
ma rotineira e em grande quantidade, permi-
tindo ao paciente o esclarecimento diagnós-
tico e no tratamento.

Hospital e Maternidade Bom Jesus
Responsável técnico
Dr, Volmir Dioniso Rodegheri - médico 
CRM/RO 239
Fone: (69) 3442-2463
Rolim de Moura - RO
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A fim de possibilitar a forma-
ção prática dos estudantes, 

mas sem onerar a carga tribu-
tária sobre as empresas, a Lei 
n. 11.788, de 25 de setembro 
de 2008 regulamenta a utiliza-
ção da mão de obra estagiária, 
garantindo que ela não gere 
vínculo empregatício. 

A lei define o estágio como 
ato educativo escolar supervi-
sionado, desenvolvido no am-
biente de trabalho, que visa a 
preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino 
regular em instituições de edu-
cação superior ou médio. 

O verdadeiro contrato de es-
tágio é o que observa os requi-
sitos obrigatórios listados na 
lei, que são: 

I – matrícula e frequência 
regular do educando em curso 
de educação superior, de edu-
cação profissional, de ensino 
médio, da educação especial 
e nos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade 
profissional da educação de 
jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de 
compromisso entre o educan-
do, a parte concedente do es-
tágio e a instituição de ensino; 

Não tenha problemas com 
estágio e a legislação trabalhista

III – compatibilidade entre 
as atividades desenvolvidas no 
estágio e aquelas previstas no 
termo de compromisso; 

IV – se o estágio for conce-
dido como ato educativo esco-
lar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo 
professor orientador da institui-
ção de ensino e por supervisor 
da parte concedente, compro-
vado por vistos nos relatórios 
referidos na lei. 

O descumprimento des-
ses requisitos ou de qualquer 
obrigação contida no termo 
de compromisso caracterizará 
automaticamente vínculo de 
emprego do educando com a 
parte concedente do estágio 
para todos os fins da legisla-
ção trabalhista e previdenciá-

ria. Uma irregularidade muito 
comum é a exigência de que o 
estagiário trabalhe em ativida-
de totalmente distinta daquela 
que está adquirindo formação 
profissional.

Dr. Ezequiel Cruz de Souza
- advogado - OAB/RO 1280
- professor de Direito do Trabalho
Fone: (69) 3441-4513 Cacoal-RO
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Sinusites ou rinossinusites, usando o ter-
mo mais correto, são as inflamações que 

acometem as estruturas do nariz e dos seios 
da face. Tanto nos adultos como nas crian-
ças, geralmente as sinusites ocorrem após 
episódios de gripes ou resfriados (infecções 
virais), sendo que nos adultos são frequentes 
de 2 a 4 episódios em um ano, e nas crian-
ças, podem ultrapassar esse número.

As sinusites são classificadas em agudas 
(quando melhoram em até 3 meses) e crôni-
cas (quando persistem por mais de 3 meses). 
Nas crianças os sintomas mais frequentes 
são: nariz entupido, congesto, com saída de 
secreção abundante, geralmente amarelada 
ou esverdeada, podendo até apresentar tra-
ços de sangue nos casos mais graves, além 
de, muitas vezes, apresentar tosse durante o 
dia; que piora à noite; febre, dores de cabe-
ça, halitose e prostração.

Para se fazer o diagnóstico, o médico se 
baseia nos sintomas apresentados, poden-

Sinusites na infância

do solicitar radiografia, exames laboratoriais, 
exames endoscópicos do nariz e fossas na-
sais, e em alguns casos, tomografia compu-
tadorizada.

O tratamento é realizado usando-se lava-
gens nasais com soro fisiológico, antitérmi-
cos (nos casos onde ocorra febre alta), an-
tialérgicos, corticosteroides, chegando até a 
antibioticoterapia nas infecções bacterianas.

O importante é que tanto na suspeita de 
sinusites agudas ou crônicas, deve-se pro-
curar um especialista, pois muitas podem 
ser as causas. O tratamento deverá ser reali-
zado com o máximo cuidado possível.   

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:
Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549
Fone: (69) 3443-2689
Cacoal-RO

A requisição, mesmo judicial, que implique 
retirada ou cópia do prontuário do hospi-

tal, constitui coação ilegal:
“É constrangimento ilegal exigir-se da clí-

nica ou hospital a revelação de suas anota-
ções sigilosas. (...) Diante do exposto, a re-
quisição judicial em causa é ilegal, por afetar 
o respeito devido ao sigilo profissional.” (Re-
curso Extraordinário n.º 91.218-SP - RTJSTF 
101/676).

Autoridades – juízes, promotores, delega-
dos de polícia – vêm requisitando prontuários 
ou fichas médicas de pacientes a médicos, 
clínicas e hospitais, para instruir processos, 
contrastando com ditames do STF, com a 
Resolução nº 1.605/2000-CFM que determi-
na qual o comportamento ético do médico 
(clínicas e hospitais) frente a tais tipos de 
requisição e com o Código de Ética Médica 
que estabelece a vedação do fornecimento, 
salvo justa causa, dever legal ou autorização 
do paciente, seu representante legal ou seu 
sucessor. 

A requisição judicial, por si só, não é “jus-
ta causa”, conforme estabelecido pelo STF:

“Segredo profissional. Constitui constran-
gimento ilegal a exigência de revelação de 
sigilo e participação de anotação constante 

Autoridades podem 
requisitar prontuário 
médico?

das clínicas e 
hospitais. Habe-
as corpus con-
cedido”. (HC 
39.308-SP). 

O “dever le-
gal” só existe 
nos casos de 
doenças com-
pulsórias (art. 
269 CP) e de cri-
me de ação pública, desde que não exponha 
o paciente a processo criminal (art. 66 da Lei 
de Contravenções Penais). E, neste caso, tão 
somente por-se-á o prontuário à disposição, 
para perícia (médico legista), restrito aos fa-
tos sob investigação e não sobre o conteúdo 
do prontuário, e sob sigilo pericial.

Não se nega o dever de se cooperar com 
a apuração de delito grave de ação públi-
ca, mas a solução, como afirma o STF, não 
pode ter como pretexto apurar um crime e 
cometer outro (quebra do sigilo médico - art. 
154 do CP).

A negação de enviar cópia de prontuário 
à requisição de autoridade, não incide em 
Crime de Desobediência (HC 710001 - TRJE 
- POA/RS).

Dra. Claudia Jackeline A. de Araújo
- advogada OAB/RO 4522
- especializanda em Direito Médico (CENBRAP 
Goiânia/GO)
Fone: (69) 3443-6193
Cacoal-RO
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LER é a abreviatura de Lesões 
por Esforços Repetitivos e 

consiste em uma condição pa-
tológica na qual movimentos 
repetitivos, em alta frequência 
e em posição incorreta, podem 
causar lesões de sistemas va-
riados do organismo humano, 
como tendões, músculos e li-
gamentos, sejam eles dos bra-
ços, ombros, coluna,... Quando 
relacionada ao trabalho, são 
chamadas de DORT – Doenças 
Osteoarticulares Relacionadas 
ao Trabalho.

Caracterizam-se pelo apa-
recimento de vários sintomas, 
principalmente dor, sensação 
de peso e cansaço, que po-
dem aparecer ao mesmo tem-
po ou aos poucos, geralmente 
de maneira lenta. 

A prevenção se dá através 
da identificação dos fatores 
de risco capazes de levar ao 
seu desenvolvimento e sua 
eliminação no ambiente de tra-
balho, além de realização de 
programas de ginástica laboral 
e adoção de intervalos no tra-
balho.

Alguns cuidados simples 
que você pode tomar para 
auxiliar na prevenção da LER/
DORT: 

•Ao uso do computador, 
ajustar corretamente sua ca-
deira de modo que seus co-
tovelos estejam na altura do 
plano da mesa, a região lom-
bar totalmente apoiada e os 

Endometriose é uma doen-
ça que acomete as mu-

lheres em idade reprodutiva e 
que consiste na presença de 
endométrio em locais  fora do 
útero. O endométrio é a ca-
mada interna do útero que é 
renovada mensalmente pela 
menstruação.

Os locais comuns da endo-
metriose são: fundo de saco de 
Douglas (atrás do útero), septo 
retovaginal (tecido entre a vagi-
na e o reto), trompas, ovários, 
superfície do reto, ligamentos 
do útero, bexiga, e parede da 
pélvis.

Os principais sintomas da 
endometriose são dor e in-
fertilidade. As dores podem 
ocorrer antes ou durante o pe-
ríodo menstrual. Ela surge de 
repente, trazendo transtorno 
fisico, psíquico e social para 
a paciente. Aproximadamente 
20% das mulheres têm apenas 
dor, 60% têm dor e infertilida-
de, e 20%, apenas infertilidade. 
A dor da endometriose pode 
ser cólica mestrual intensa, dor 
abdominal à relação sexual, 
dor no intestino na época das 
menstruações, ou uma mistura 
desses sintomas.

O diagnóstico pode ser feito 
pelo exame físico, onde o gine-
cologista avalia dores e massas 
palpáveis na região pélvica. 
Exames, como ultrasonografia, 
tomografia e ressonância mag-

Endometriose: 
dor e 
infertilidade

nética, podem ser solicitados. 
A videolaparoscopia é um pro-
cedimento cirúrgico que pode 
ser utilizado para o diagnóstico 
e tratamento da doença. Outro 
sintoma é a infertilidade sem 
causa aparente.

 O tratamento varia conforme 
os sintomas, vontade de engra-
vidar e idade. Medicamentos 
que contém hormônios, anal-
gésicos e análogos do GnRH, 
estão indicados. Quando a en-
dometriose está no estado mo-
derado ou grave, o tratamento 
mais eficaz é a cirurgia.

Responsável técnico:
Dr. Eduardo Araujo Dameto
- médico ginecologista e obstetra
CRM/RO 1621
Fone: (69) 3441-6078
Cacoal-RO

Prevenindo-se 
contra LER/DORT

pés apoiados no chão. Utilizar 
apoio para os pés é muito útil, 
pois leva ao relaxamento da 
musculatura lombar, devendo 
ser utilizada, revezando os pés 
apoiados;

•Ajustar a distância do mo-
nitor aos seus olhos, de forma 
que a linha superior do monitor 
fique no máximo na altura dos 
olhos;

•Utilize apoio para os pu-
nhos ao utilizar o mouse e o 
teclado; 

•Faça pausas frequentes (a 
cada 30 min. é o ideal), levan-
tando-se e realizando alonga-
mentos;

•Flexione os joelhos para 
apanhar objetos em locais bai-
xos;

•Pratique regularmente ati-
vidades físicas;

•Ao início dos sintomas, 
procure o quanto antes o or-
topedista de sua confiança. O 
tratamento precoce dessa pa-
tologia é fundamental para a 
melhora do quadro.
Dr Alexandre Rezende
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 2314 - TEOT 10461
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO
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A iluminação é tão impor-
tante quanto o projeto ar-

quitetônico. Valoriza e torna o 
ambiente agradável, enquanto 
que, uma má iluminação des-
trói completamente o ambien-
te. Ela também afeta nosso 
humor, pensamentos e senti-
mentos. A luz pode nos deixar 
estimulados, deprimidos, ani-
mados ou românticos. Pode 
também nos proporcionar 
sensação de paz, felicidade, 
solidão, conforto, intimidade, 
etc..

Definitivamente, a luz é mui-
to importante em nossas vidas. 
Portanto, devemos dar aten-
ção especial à iluminação.

Personalidade: É importan-
te, na decisão do tipo de ilu-
minação a ser utilizada, saber 
a função de cada ambiente, 
qual tarefa será realizada ali, 
quem serão os usuários, quais 
obras de arte e objetos devem 
ser destacados e qual clima 
se deseja dar àquele local. A 
próxima etapa será, então, 
decidir que tipo de luz deverá 
ser utilizada para cada tarefa 
e em cada situação, definindo 
a luminária adequada àquele 
fim. Para que o ambiente fique 

Iluminação 
planejada

bem iluminado em qualquer 
situação, é necessário que 
existam luzes específicas para 
cada caso. Portanto, não é 
correto ter apenas um tipo de 
iluminação para um ambiente.

Iluminação geral: Dará a luz 
necessária para a iluminação 
básica do ambiente, suficien-
te para delimitar o espaço, 
visualizar seu conteúdo sem 
sombras e proporcionar um 
ambiente visualmente confor-
tável. 

Iluminação de destaque: 
Proporciona luz dirigida a al-
gum objeto que queremos 
que sobressaia: obra de arte, 
plantas, objetos de decora-
ção, etc.. É essa a iluminação 
que cria volumes, enfatiza for-
mas, gera efeitos especiais 
por meio de luz e sombra. 
Cria no ambiente um clima es-
pecialmente dramático. Para 
que um projeto de iluminação 
seja bem sucedido, deve-se 
levar em conta vários outros 
fatores, como por exemplo, 
cores, materiais de revesti-
mento, texturas, reflexos, etc.. 
Deste modo, sabe-se então a 
quantidade e o tipo certo de 
luz, bem como qual a melhor 
lâmpada e em qual potência 
deverá ser utilizada. 

Sala de TV: Utiliza-se plafon 
para luz geral, dando prefe-
rência à luz indireta, que neste 
ambiente é a luz mais indicada 
para que não haja nenhum re-
flexo no vídeo e forneça luz su-
ave. Uma luz de abajur no can-
to da sala, próximo ao vídeo, 
também possibilita um clima 

acolhedor. É importante que 
haja uma fonte de luz suave 
no ambiente onde assistimos 
televisão, pois o contraste da 
tela brilhante num ambiente 
escuro causa cansaço à vista.

     Hall: o hall também é uma 
passagem e deverá ser utiliza-
da uma boa iluminação geral. 
Contudo, poderemos dar uma 
ênfase maior a este ambiente, 
uma vez que, é a porta de en-
trada de nossa casa. 

Jardim: O jardim é o prolon-
gamento da casa e deve ser 
tratado com atenção. Deverá 
ser tomado o devido cuidado 
para que essa luz não ofusque 
nossos olhos. Um recurso que 

deve ser explorado é aquele 
que causa o efeito das som-
bras das plantas projetadas 
nas fachadas ou muros.

Por questão de segurança, 
as portas de entrada de re-
sidências deverão ser muito 
bem iluminadas.
Mônica Limoli - arquiteta e urbanista
CREA/RO 5060255995

Karin Tavares - arquiteta e urbanista
CREA/SP 506025593
- pós-graduada em Patrimônio 
Histórico Arquitetônico

MONICA LIMOLI ARQUITETURA 
- Projetos comerciais e residenciais
Av. São Paulo, 2848
Fone: (69) 3441-9748 Cacoal-RO
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As palmilhas ortopédicas 
são indicadas para a corre-

ção biomecânica de posturas 
e movimentos indesejáveis 
que podem gerar dores e pa-
tologias musculoesqueléticas, 
desde os pés até a coluna ver-
tebral. Dentre estas posturas e 
movimentos estão: pés planos 
ou chatos, pés cavos, pro-
nação excessiva ou reduzida 
da articulação subtalar, entre 
outros. As palmilhas ortopédi-
cas são confeccionadas sob 
medida para a prevenção e 
tratamento dessas patologias. 
São órteses cujo relevo possui 
uma configuração que permite 
compensar a presença de de-
salinhamentos ósseos. Com-
pensam também alterações 
de rigidez articular dos pés, 
como frouxidão ligamentar ou 
pés rígidos. 

Alterações de postura e 
movimento dos pés durante a 
posição ortostática (em pé), a 

marcha (andar) e corrida ge-
ram sobrecarga sobre inúme-
ras estruturas musculoesque-
léticas e podem levar à lesão e 
à dor. A indicação correta das 
palmilhas biomecânicas possui 
foco especial sobre o funciona-
mento do complexo articular 
tornozelo-pé, que influencia na 
postura e nos movimentos das 
outras articulações do mem-
bro inferior, pelve e coluna 
vertebral. Dor lombar, bursite 
trocantérica, síndrome patelo-
femoral, canelites, tendinopa-
tias no joelho e tornozelo, fas-
ceíte plantar e metatarsalgias 
são exemplos de condições 
patológicas que podem estar 
associadas com disfunções de 
postura e de movimento. Pa-
cientes que apresentam essas 
e outras patologias musculo-
esqueléticas podem se bene-
ficiar com o uso de palmilhas 
biomecânicas se a indicação e 
a confecção forem adequadas, 
respeitando as necessidades 
individuais. 
Sérgio Miguel Czarnik – técnico 
ortesista e protesista

Fone: (69) 3441-7125 / 8445-0707

Palmilhas 
ortopédicas e 
suas indicações

A cirurgia do contorno corpo-
ral, ou lipoaspiração, é uma 

cirurgia plástica que tem a fun-
ção de eliminar gorduras loca-
lizadas através da utilização de 
cânulas, que as liquefazem e as 
retiram. Apesar de a lipoaspira-
ção ser uma das cirurgias mais 
procuradas, deve-se lembrar 
que é um procedimento estéti-
co que não visa fazer a pessoa 
perder peso, e sim eliminar as 
gorduras que não foram quei-
madas antes através de dieta e 
exercícios físicos.
Smartilipo remove as gordu-
ras localizadas
   A lipoaspiração tradicional, 
que é conhecida há pelo me-
nos trinta anos, recebeu várias 
inovações tecnológicas tornan-
do-se uma cirurgia mais segura 
e menos agressiva. Uma des-
tas inovações é a “Smartlipo”, 
ou seja, a lipoaspiração a laser. 
A Smartlipo usa a técnica da 
laserlipólise, que remove o 
excesso de gordura através 
do raio laser, sendo aquecida, 
dissipada e tornando-se um lí-
quido viscoso. O líquido é en-
tão absorvido pelo organismo 
ou pode ser retirado com outra 
cânula.

A lipoaspiração a laser é 
ainda menos agressiva que a 
“lipo” tradicional, pois utiliza 
cânulas que são de 0,5 a 01 
milímetro. A lipoaspiração nor-
mal destrói, além das gorduras 

A evolução 
do contorno 
corporal

adiposas, os vasos sanguíne-
os e outras estruturas. Porém, 
o raio de laser é programado 
apenas para destruir as célu-
las de gordura e não causa 
danos a outras estruturas. E 
outra! Ele diminui em até 30% 
o inchamento, a dor e inflama-
ção causados pela lipoaspira-
ção comum, e podendo a (o) 
paciente ter uma recuperação 
mais rápida uma vez que o raio 
laser reduz a perda e lesão nos 
fluidos orgânicos. O laser ain-
da tem a vantagem de possuir 
uma luminosidade que ajuda 
a conduzir o cirurgião ao alvo 
certo, ou seja, às gorduras 
localizadas, permitindo a dis-
solução destas em pequenas 
áreas. 

Não bastasse isso, o laser 
também promove estímulo de 
colágeno na pele, reduzindo a 
flacidez.

Responsável técnico:
Dr. Orestes Polo
- cirurgião plástico CRM/RO 1696
Ariquemes - Fone: (69) 3535-3600
Cacoal - Fone: (69) 3441-0072
Ji-Paraná - Fone: (69) 3421-3020
Porto Velho - Fone: (69) 3211-8500

Fones: 69 3441-3473 - 3441-2837 - Fax: 69 3441-2272
Av. Castelo Branco, 19.209 - Cacoal - RO lipoaspiração 
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Botos que dançam, Iaras que seduzem, Cobras-grandes, 
Curupiras, Caiporas e Matitapereira. O folclore rondoniense 

é, acima de tudo, um espetáculo de lendas. Todas com influ-
ência indígena e amazonense.  E é no Arraial Flor do Maracujá, 
uma das maiores festas folclóricas do cenário cultural da Região 
Norte, organizada pela SECEL - Secretaria de Estado da Cultura, 
dos Esportes e do Lazer, que várias quadrilhas e bois-bumbás 
entram no curral com seus personagens para contar histórias e 
fazer suas pomposas apresentações.

O nome Flor do Maracujá foi inspirado em uma “quadrilha ju-
nina” dos anos 50 que era organizada pelo Sr. Joventino Ferrei-
ra, o morador mais antigo do bairro. Ele explica que na época 
das festas juninas as mulheres colocavam flores de maracujá em 
seus cabelos para se embelezar e assim surgiu o batismo. A festa 
que faz parte do calendário turístico de Rondônia já está em sua 
29º edição, tem duração de dez dias e recebe mais de cem mil 
pessoas por ano.  

Milhares de bandeirinhas coloridas enfeitam o curral onde se 
apresentam os grupos. Para iniciar a noite entram em cena as 
Quadrilhas mirim e adulta com Noivos, Padres, Seringueiros, Ca-
çadores, Maria Bonita e Lampião, Velhos e outros personagens 
que vêm com dança marcada por sincronizadas coreografias, 
adereços e roupas coloridas dando um charme todo especial à 
noite. 

Em seguida, entram os bois com Sinhazinha da Fazenda, 
Cunhã- Poranga, Rainha do Folclore, Vaqueiro, Caboclo, Bicho 
Folharal e Apresentador, compondo um grande grupo de brin-
cantes que se dividem contando as lendárias histórias através de 
envolventes toadas. 

Além dos grupos folclóricos, bandas da região também fazem 
suas apresentações no palco principal da festa que é preparada 
para atender toda família. Com segurança garantida um espaço 
muito bem equipado oferece Parque de Diversões que com sua 
roda gigante faz as pessoas quase que sobrevoarem a estrutura 
do Arraial, barracas de artesanato local, feito de crochê, barban-
te, cipó, sementes, barracas de comidas e bebidas típicas como: 
maçã do amor, tapioca, vatapá, tacacá, quentão e suco de milho; 
atrativos que sempre marcam a realização da festa.

Enquanto diverte a população, o Arraial Flor do Maracujá pos-
sibilita uma grande quantidade de empregos temporários, como: 
carpinteiros, eletricistas, cinegrafistas, iluminadores, sonoplas-
tas, cozinheiras, garçons, seguranças, comerciantes, costurei-
ras, entre outros que trabalham na montagem da estrutura e no 
atendimento ao público.

A movimentação para que tudo saia como o planejado, garan-
tindo o sucesso da festa, começa cedo. A composição das músi-
cas, escolha do tema, brincantes e figurino são feitos logo após o 
término do arraial para o ano seguinte. Em março os grupos pas-
sam a se reunir diariamente para os ensaios. Em seguida chega 
a vez das costureiras que junto com os presidentes e diretores 
artísticos das agremiações providenciam todas as vestimentas 
e adereços.

A partir daí, todo o município de Porto Velho entra em ritmo de 
Arraial Flor do Maracujá para comemorar uma festa que traduz o 
verdadeiro espírito rondoniense. 

Emilli Sousa - jornalista
Assessoria de Imprensa Secel
Fone: (69) 3216-5133  - Fotografia: Nazaré Figueiredo
Porto Velho-RO

O Arraial Flor do Maracujá 
em Porto Velho
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Fomos induzidos pela cultu-
ra ocidental a acreditar que 

o importante é ser inteligente. 
Queremos ser inteligentes, 
que nossas esposas sejam 
inteligentes, que nossos filhos 
sejam inteligentes, que nossos 
parentes e amigos sejam inteli-
gentes. Mas nestes meus qua-
renta e nove anos de experiên-
cia, posso afirmar com plena 
certeza que NÃO BASTA SER 
INTELIGENTE. A inteligência 
sozinha não é garantia de su-
cesso na vida.

A inteligência sinaliza o nos-
so caminho, ajuda-nos a de-
cidir o que é certo ou errado, 
o que devemos ou não fazer, 
mas não é ela que nos faz ca-
minhar, não é ela que nos leva 
adiante.

Com certeza você deve ter 
algum parente, conhecido ou 
colega de trabalho considera-
do muito inteligente. Às vezes 
deve achá-lo até mais inteli-
gente que você. Mas o interes-
sante é que uma boa parte não 
consegue nada na vida. Pare-
ce que vivem nadando contra 
a correnteza. Estão sempre no 
fundo do poço.

Sabe o que falta? VONTA-
DE. Para ser bem sucedida, a 
inteligência deve vir acompa-
nhada da vontade.

Quantos já não tentaram 
parar de fumar, começaram 
um regime alimentar e não 
deram continuidade, iniciaram 

Ser inteligente 
não basta...

um novo projeto comercial ou 
familiar e muitas outras coisas, 
que não terminaram por falta 
de VONTADE? A inteligência 
nos mostra o caminho, mas 
é a vontade que executa. É a 
vontade que nos faz caminhar 
e seguir à frente dos nossos 
propósitos.

Por tanto, meus amigos, va-
mos acabar com esta inércia 
e colocarmos a VONTADE em 
movimento. Só assim teremos 
a certeza do SUCESSO.

Sergio Coaracy Pontes - empresário
Fone: (69) 3441-5233 
- Cacoal-RO
Fone: (69) 3451-2395 
- Pimenta Bueno-RO
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Dispondo de maneira clara, 
marca é um sinal distintivo, 

visualmente perceptível, que 
identifica e distingue produtos 
e serviços no mercado comer-
cial, podendo ela ser registrada 
em quatro apresentações que 
são Nominativa, Mista, Figura-
tiva e Tridimensional. 

Desde a criação da lei 9.279 
de 14 de maio de 1996, o sis-
tema de registro de marca é 
atributivo de direito, ou seja, 
sua propriedade e o seu uso 
exclusivo só são adquiridos 
pelo registro no INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial), no qual sua validade 
é pelo período de dez anos, 
prorrogado por períodos iguais 
e sucessivos.

O simples registro do nome 
realizado na junta comercial, 
ao contrário do que muitos 
acreditam, não dá direito ao 
uso exclusivo da marca, mas 
configura apenas razão social 
da empresa tendo abrangên-
cia apenas estadual, ao contrá-

O porquê de 
registrar a 
marca

rio da marca registrada que é 
Federal. Tanto a pessoa física 
como a jurídica podem regis-
trar, desde que provem por do-
cumentos hábeis o comércio 
ou profissão que exercem. 

Registrar a marca é extre-
mamente importante, pois 
evita sofrer aborrecimentos 
por terceiros que a utilizem in-
devidamente, evita a pirataria, 
e principalmente o desvio de 
clientela, confundindo o con-
sumidor, bem como difamar 
a qualidade do produto ou do 
negócio. Deste modo, antes 
do empresário iniciar qualquer 
empreendimento comercial, 
registrar a marca é requisito 
essencial e imprescindível para 
o sucesso.

Dra. Ruth Balcon - advogada
- OAB/RO 3454
- graduada pela AVEC
- pós-graduada em Direito 
Previdenciário pela UNISUL/SC
- Atuante na área de Marcas e Patentes
Escritório Campoio&Balcon Advogados
e-mail: ruth.balcon@hotmail.com
Fone: (69) 3322-4273 Vilhena-RO
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O câncer (CA) do intestino 
grosso ou câncer colorre-

tal é um dos tipos de cânceres 
mais frequentes no mundo, 
tendo incidência discretamen-
te maior em homens que em 
mulheres.  No Brasil é o quar-
to tumor mais incidente. 

Não se sabe exatamente o 
que causa o CA colorretal. Há 
alguns fatores de risco que 
podem aumentar a chance de 
uma pessoa desenvolvê-lo. 
São eles:

•Idade: Mais comum acima 
de 50 anos. Pode, entretan-
to, ocorrer em pessoas mais 
jovens e, raramente, em ado-
lescentes;

•Dieta: Dietas pobres em 
fibras e ricas em gorduras 
e proteínas animais; baixo 
consumo de fibras e vegetais 
frescos;

•Antecedentes pessoais: 
História de doença inflamató-
ria intestinal, principalmente 
Retocolite Ulcerativa, ure-
terosigmoidostomia prévia, 
pólipos intestinais ou mesmo 
diagnóstico anterior de CA 
colorretal;

•Antecedentes familiares: 
Parentes em primeiro grau de 
uma pessoa com CA colorre-
tal apresentam uma chance 
maior de novamente desen-
volver a doença;

•Alterações genéticas: Terá 
especial utilidade para os 
casos de câncer hereditário 

aquele que não se origina a 
partir de pólipos. Estes estu-
dos permanecem restritos às 
instituições de pesquisa, em 
famílias com alta prevalência 
de CA colorretal;

 Nas fases iniciais, o CA 
colorretal pode ser oligossin-
tomático. Os sintomas variam 
de acordo com a localização. 
Os mais comuns são:

- Mudança nos hábitos in-
testinais; 

- Diarréia, constipação ou 
sensação de que o intestino 
não é esvaziado completa-
mente;

- Sangue vermelho vivo ou 
escuro nas fezes;

- Fezes mais finas que o 
usual;

- Gases, distensão ou cóli-
cas abdominais;

- Perda de peso sem motivo;
- Cansaço constante;
- Vômitos.
Estes sintomas não são 

exclusivos do CA colorretal, 
porém sua presença sugere 
que você deva procurar seu 
médico.

Para diagnosticar o CA co-
lorretal, o médico avalia a his-
tória clínica, o exame físico e 
solicita alguns exames: 

•Pesquisa de sangue oculto 
nas fezes: Pouco específico. 
Positividade indica colonos-
copia principalmente em indi-
víduos acima de 50 anos;

•Enema opaco: Exame 

Câncer do intestino 
– prevenção e cura

radiológico contrastado do 
intestino grosso. Vem tendo 
menor indicação à medida 
que aumenta a disponibilida-
de da colonoscopia;

•Colonoscopia: É o exame 
de eleição para casos suspei-
tos, pois permite visualização 
direta de lesões, biópsias e 
polipectomias. Atualmente 
existem modernos aparelhos 
com magnificação de imagens 
que permitem análise detalha-
da de pequenas lesões. 

Podemos citar ainda a co-
lonoscopia virtual e também 
os marcadores tumorais, úteis 
como monitorização após tra-
tamento cirúrgico. 

A cirurgia é o tratamento de 
eleição quando se visa a cura; 
grupos selecionados de pa-
cientes podem se beneficiar 
de esquemas de rádio e qui-
mioterapia. 

Se você tem fatores de risco 
ou sintomas suspeitos, procu-
re seu médico de confiança. 
Ele vai ajudá-lo a esclarecer 
suas dúvidas.

CLINIGASTRO (Hospital dos Acidentados)
Responsável técnico:
Dr. Douglas Alexandre M. Rodrigues 
- médico CRM/RO 1204
- gastrocirurgia e endoscopia digestiva 
clinigastrocacoal@hotmail.com
Fone: (69) 3441-5166 / 3441-2253
Cacoal-RO

Quando uma pessoa não 
bebe água o suficiente ou 

perde muita água, ela fica de-
sidratada. Sinais de desidrata-

ção moderada incluem boca 
seca, sede excessiva, tontura, 
delírio e fraqueza. Se a pes-
soa não beber fluidos nesse 

estágio, pode sofrer uma desi-
dratação grave, causando con-
vulsões, respiração acelerada, 
pulso fraco, descamação da 
pele e olhos fundos. Por fim, a 
desidratação pode causar in-
suficiência cardíaca e morte.

A desidratação provocada 
pela diarreia é a principal causa 
de morte em países subdesen-
volvidos. Quase dois milhões 
de pessoas, a maioria delas 
crianças, morrem de desidrata-
ção a cada ano (fonte: OMS). 
O consumo de água poluída 
por contaminação biológica 
e a falta de acesso a serviços 
de saneamento adequados, 
podem causar doenças como 
cólera e malária, e propagação 
de parasitas como cryptospo-

ridium parvum (que provoca 
a esquistossomose) e schis-
tosoma mansoni (causador 
da “barriga d’água”). A água 
também pode ser contami-
nada por produtos químicos, 
pesticidas e outras substân-
cias naturais.

Cuidado com a 
desidratação!!

(Fonte: Shanna Freeman. “HowStuffWorks – Como 
funciona a água”. Publicado em 18 de outubro de 
2007 e atualizado em 16 de junho de 2008)

Pimenta Bueno-RO
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A posse de animais, sem o 
devido cuidado, tem ge-

rado inúmeras vítimas e uma 
preocupação da comunidade, 
que espera a responsabiliza-
ção dos donos.

O Código Civil pátrio prevê, 
em seu art. 936, a responsabili-
dade civil do dono de animais, 
perigosos ou não, diz: “O dono, 
ou detentor, do animal ressar-
cirá o dano por este causado, 
se não provar culpa da vítima 
ou força maiores”.

A disposição legal dispensa 
indagações quanto à diligência 
e cuidado do dono do animal 
ou de sua desídia na guarda, 
ainda que esse animal esteja 
sob a guarda ou vigilância de 
um preposto ou terceiro, pois 
aquele que assume o risco de 
possuir animais, assume os ris-
cos dele decorrentes.

Basta, portanto, a existência 
de ligação entre o comporta-
mento do animal e o dano ve-
rificado para que surja o dever 
de indenizar pelos prejuízos 
patrimoniais e morais sofridos, 
independente de culpa do 
dono ou possuidor do animal.

O cuidado do dono do ani-
mal não é o cuidado normal, 
mas o necessário para que não 
ocorra o dano. Havendo dano, 
é porque o dono não o vigiou 
com êxito.

A responsabilidade só é 
eliminada por prova – a cargo 
do dono do animal – de que o 

Danos causados 
por animais

dano adveio de culpa da vítima 
ou de caso fortuito ou força 
maior.

Concluímos que as vítimas 
em potencial estão melhor am-
paradas pela lei, o dono do ani-
mal assume por tê-lo, sob sua 
guarda e cuidado, de modo 
que, causando este dano a 
outros animais, a pessoas ou 
coisas, o só fato dessa causa 
já empenha responsabilidade, 
independentemente de outras 
indagações.

Dr. Láercio Marcos Geron 
- advogado
OAB/PR 15.515
- graduado pela Universidade 
Estadual do Paraná
- pós-graduado pela Universidade 
do Sul de Santa Catarina
(69) 3535-4822 
Ariquemes – RO

O Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos - NEJA/

PRODEF/GE/SEDUC, através 
da Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC, este ano 
estará alfabetizando 7.256 
(sete mil duzentos e cinquen-
ta e seis) pessoas através do 
curso de formação para alfa-
betizadores e coordenadores 
de turma do Programa Brasil 
Alfabetizado.

Educadores, sensibilizados 
com o analfabetismo, aderiram 
à campanha do Governo Es-
tadual em parceria com o Go-
verno Federal para suprir a ne-
cessidade didática pedagógica 
para apreensão do letramento. 
O projeto atende jovens e adul-
tos indígenas, quilombolas, 
carcerários, ribeirinhos, agri-
cultores, pescadores, autôno-
mos, portadores de necessida-
des especiais e trabalhadores 
urbanos e rurais.

A formação de quarenta 
horas é por especialistas da 
educação em três etapas. A 
primeira atende 280 (duzen-

Brasil Alfabetizado 
forma novas turmas 
em Rondônia

tos e oitenta) participantes. A 
segunda, 250 (duzentos e cin-
quenta) pessoas. E a terceira 
etapa, com 130 (cento e trinta) 
participantes de vários municí-
pios do estado.

Programa Brasil Alfabelizado
Firmado desde 2003, atua 

em todos os municípios de 
Rondônia, incluindo a popu-
lação analfabeta acima de 15 
anos. Conta com o trabalho 
voluntário de alfabetizadores 
e coordenadores pedagógicos 
que trabalham com a carga 
horária semanal de dez horas 
durante os oito meses do Pro-
grama. 

O Brasil Alfabetizado vem 
beneficiando a população 
sem escolaridade alfabetizan-
do mais de seis mil pessoas 
e contribuindo, assim, para a 
erradicação do analfabetismo 
em Rondônia.
Helen Esteves Reis 
- jornalista DRT/RO 1042
Assessoria de Imprensa Seduc 
Fone: (69) 3216-5987 
Fotografia: José Hilde
Porto Velho-RO
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