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PROJETO “ORQUESTRA EM AÇÃO”  
O Projeto “Orquestra em Ação”, 
desenvolvido pela Associação de 
Amigos da Orquestra, vem revelando 
talentos musicais em Ji-Paraná. Pág. 07

LICENÇA MATERNIDADE 
Qual é a duração da licença 
maternidade? 120 ou 180 dias? 
O advogado Ezequiel Cruz de Souza 
esclarece. Pág.  15

A BERNO É SEMPRE SINÔNIMO DE PIONEIRISMO 
Com visão no futuro, a Berno apostou no crescimento da 

empresa. Conta agora com equipe médica multidisciplinar 
com atendimento integrado.   Pág. 17
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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: comunicação com responsabilidade
Atual e dinâmica, sempre com informações precisas, tem um 

papel importantíssimo na sociedade rondoniense no que tange à 
divulgação de informações com seriedade. Assim podemos defi-
nir a PONTO E. Destaca-se pela sua linha editorial que tem como 
base a divulgação do que há de atual nos mais diversos setores da 
economia, cultura, educação, saúde e social, contribuindo assim 
consideravelmente com o desenvolvimento do nosso Estado. 

Bastante eclética e liberal, a PONTO E agrada leitores de di-
versos gostos. É escrita para o grande público e aborda os mais 
variados temas. Consegue acompanhar o momento especial que 
Rondônia vive, onde a economia aquecida e o crescimento acele-
rado demandam meios de comunicação ativos e empenhados na 
divulgação das atualidades com responsabilidade.

Como presidente da Federação das Associações Comerciais 
e Empresariais de Rondônia (FACER) e empresário, posso afirmar 
que toda forma de divulgação da informação, desde que seja com 
responsabilidade, é fomentadora do desenvolvimento da socieda-
de em que vivemos. Assim é a PONTO E.

Parabéns a todos que fazem parte desta valorosa equipe 
editorial.

Marcito Pinto
- presidente da FACER

A revista PONTO E rece-
beu premiação nacional pela 
Câmara Brasileira de Cultura 
no dia 11 de dezembro de 2010 
na capital paulista em solenida-
de realizada no Edifício Itália. 
O odontólogo e jornalista Jus-
mar Lustoza, diretor geral da 
PONTO E, foi agraciado com a 
comenda “Cruz do Mérito Aca-
dêmico e Profissional”. 



� ��� �

O contrato sempre esteve 
presente na vida do ho-

mem regulando as diversas 
negociações que diariamente 
são firmadas. 

Conforme a sociedade vai 
evoluindo, é natural que as re-
lações se tornem mais comple-
xas, seja em razão dos valores 
envolvidos, da natureza das 
obrigações, da complexidade 
da atividade ou até em razão 
dos interesses da atividade 
empresarial confrontar com in-
teresses do meio social. 

No entanto, as pessoas 
não têm acompanhado essa 
evolução e continuam a firmar 
simples contratos sob o argu-
mento de que confiam em de-
terminada pessoa. Esquecem 
que a própria Bíblia, no livro de 
Jeremias, já preceitua: “Mal-
dito o homem que confia no 
homem”. É desse tipo de men-
talidade que, na maioria das 
vezes, surgem os litígios, o que 
justifica o aumento da procura 
por serviços advocatícios com 
vista a questionar contratos 
inadimplidos ou rescindidos 
unilateralmente. 

Recomenda-se que os con-
tratos sejam elaborados por um 
advogado da área, vez que faz 
lei entre as partes. Deve, pois, 
conter respostas a todos os 
tipos de questionamentos que 
porventura poderiam existir no 
decorrer de seu cumprimento, 
bem como assegurar que as 
tratativas ocorram em obser-

vância aos princípios da boa-fé 
e da função social do contrato, 
garantindo que a vontade das 
partes seja legítima e integral-
mente cumprida.

As empresas devem dar 
atenção especial à formaliza-
ção de seus negócios, pois 
a dinâmica do mercado não 
permite que se percam anos 
em discussões judiciais em 
razão de tratativas mal elabo-
radas. Também é certo que 
disposições contratuais claras 
e precisas inspiram confiança 
e garantem uma relação dura-
doura com bons clientes e for-
necedores. 

Ademais, um contrato bem 
elaborado consegue prever 
inúmeras situações que pode-
riam gerar conflitos e prejuízos 
econômicos irreversíveis em 
desfavor de particulares e de 
empresas públicas e privadas.

A importância 
dos contratos 

Dr. Diógenes Nunes de Almeida Neto
- advogado - OAB/RO 3831
- sócio do Escritório
Nunes de Almeida Advogados
Fone: (69) 3441-5167 e (69) 3441-7054
Cacoal-RO
Fone: (69) 3224-1312
Porto Velho-RO

O diabetes é uma doença 
crônica e estima-se que 

atinge de 2 a 3% da população 
mundial, sendo que metade 
dessa população sequer sabe 
que tem a doença. Em virtude 
disso, muitas pessoas acabam 
por apresentar complicações 
sistêmicas e visuais podendo 
ocorrer inclusive acentuada 
baixa visual ou até cegueira ir-
reversível. 

As principais alterações do 
ponto de vista oftalmológico 
são, inicialmente, mudanças 
da refração, o que gera neces-
sidade de troca frequente dos 
óculos em períodos pequenos, 
às vezes até com dias de dife-
rença entre exames, tanto por 
aumento quanto por diminui-
ção dos graus. 

Outra condição frequente é 
o desenvolvimento de catarata 
precoce. Catarata é uma con-
dição natural com incidência 
geralmente após os 65 anos 
de idade e que ocorre por en-
velhecimento e perda de trans-
parência das células do cris-
talino. Contudo, nos casos de 
pessoas diabéticas sem con-
trole ou não diagnosticadas, a 
catarata pode aparecer mes-
mo em indivíduos mais jovens, 
antes mesmo dos 40 anos de 
idade, gerando a necessidade 
de tratamento cirúrgico (facec-
tomia). 

Mais raramente, também 
podem ocorrer casos de estra-

bismos (“desvios dos olhos”) 
ocasionados por paralisias dos 
músculos responsáveis pelos 
movimentos oculares. Contu-
do, a complicação infelizmente 
mais frequente e grave é a re-
tinopatia diabética que normal-
mente associada a alterações 
neurológicas, renais e vascu-
lares, cria um quadro clínico 
característico, incapacitante e 
de difícil controle, com gran-
de risco de perda visual total, 
além das complicações sistê-
micas, principalmente quando 
o diagnóstico e tratamento não 
são iniciados em tempo hábil. 

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

Diabetes 
e os olhos

so
lu

tio
nAlugar um carro é fácil.

Cacoal e Ariquemes agora
têm Localiza.

R$39, + R$ 0,46
   por km
   rodado

Diárias a 
partir de

90*

Pagamento à vista ou em até
10x sem juros no cartão.**

Consulte opção com GPS. 
Reservas 24h: 0800 979 2000
www.localiza.com

* Não estão inclusas taxas (5% ou 10%, dependendo da agência de retirada e/ 
 ou de devolução do carro), coberturas de risco e extras. Consulte as condições  
 no www.localiza.com.

** Cartões de crédito American Express, Visa, Mastercard e Diners Club  
 International emitidos no Brasil, exceto cartões Corporate. 

Ariquemes: (69) 3535-2779
Cacoal: (69) 3443-3300

E também em:
Ji-Paraná: (69) 3422-3221
Porto Velho: (69) 3224-6530
Vilhena: (69) 3322-1006
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A cooperativa é um empreendimento de-
mocraticamente gerido que objetiva 

proporcionar qualidade de vida através do 
desenvolvimento de atividades econômi-
cas, fundamentando-se na cultura da coo-
peração. 

A Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI) é um órgão de representação a nível 
mundial que tem como principal intenção 
garantir a disseminação e aplicação da 
cultura cooperativista. A fim de intensificar 
o movimento cooperativista e fortalecer o 
sistema, a ACI estabeleceu o primeiro sá-
bado de julho como o Dia Internacional do 
Cooperativismo.

Este ano o Dia Internacional do Coopera-
tivismo adotou o tema: “Juventude o futuro 
do Cooperativismo” uma vez que é cons-
tante a preocupação em preparar líderes 
para dar continuidade às ações e processos 
existentes. No entanto, pouco se conhece 
sobre as vantagens existentes no sistema 
cooperativista, o que dificulta a mobilização 
de pessoas para atuarem nesta área.

Atendendo não só os valores e princípios 
cooperativistas, mas também buscando so-
brevivência no mercado, a cooperativa deve 
criar maneiras de envolver não somente o 
cooperado nas atividades cotidianas, mas 
também a família deste, principalmente os 
filhos.

Acompanhando esta tendência, a SI-
COOB Credip vem desenvolvendo estra-
tégias para atrair a nova geração e, assim, 
oportunizar a formação de sucessores para 
a garantia de sua permanência e desenvol-
vimento no mercado.

     A Unidade de Marketing e Desenvolvi-
mento Cooperativo está sendo estruturada 
para estreitar tanto a relação cooperativa 
– cooperado quanto cooperativa – socie-
dade. No que tange à área de Marketing, a 

cooperativa ampliou sua participação nas 
mídias sociais ao manter atualizadas as no-
tícias no Blog e criando perfis no Facebook 
e Twitter. Já o setor de Desenvolvimento 
Cooperativo está aberto a atender deman-
das de instituições de ensino que tenham 
interesse em receber palestras na área de 
cooperativismo, como é o caso do Projeto 
Cooperatitude Escolar, ou que desenvol-
vam projetos que valorizem a cultura da 
cooperação, como o Cantinho do Coope-
rativismo.

 O fato de nos adaptarmos às exigências 
de mercado e acompanharmos a evolução 
tecnológica, não diminui a influência dos 
valores e princípios do cooperativismo, ao 
contrário, devemos sempre acompanhar 
as inovações para que os novos e futuros 
profissionais vejam no sistema uma opor-
tunidade de crescer e se desenvolver pro-
fissionalmente. 

O cooperativismo é uma alternativa que 
tem dado certo há anos no mercado em 
diferentes áreas de atuação. Cabe às co-
operativas investirem e se projetarem para 
disseminar os resultados já alcançados e 
suas perspectivas.

O futuro do 
cooperativismo   

Alessandra de Almeida Moura
Gerente de Desenvolvimento SICOOB Credip
Bacharel em Gestão de Cooperativas – UFV/MG
E-mail: gdcoop@credip.com.br
Pimenta  Bueno - RO
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O Governo do Estado de 
Rondônia, por meio da 

SEDUC, assumiu o compro-
misso de promover a gestão 
democrática e implantar os 
conselhos escolares em todas 
as Escolas da Rede Estadual.

A ideia da gestão democrá-
tica do ensino é considerada 
uma inovação da Constituição 
Brasileira de 1988, que a in-
corporou como um princípio 
do ensino público na forma da 
lei. Essa ideia surgiu como pro-
posta no contexto da transição 
democrática e na contestação 
das práticas de gestão escolar 
dominantes sob o regime mi-
litar e na luta pela construção 
de uma nova escola. Isto é, de 
uma escola aberta à participa-
ção popular e comprometida 
com seus interesses históricos, 
com vistas a mudanças sociais 
duradouras e significativas 
para esse segmento.

A Lei de Diretrizes e Bases 
da educação nacional (LDB), 
de 1996, referenda tal princí-
pio, explicitando que a gestão 
democrática é feita “na forma 
desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino”. A gestão 
democrática aparece na LDB 
ligada à “participação dos pro-
fissionais da educação na ela-
boração do projeto pedagógi-
co da escola” e à “participação 
da comunidade escolar local 
em conselhos escolares ou 
equivalentes”.

Neste sentido, a gestão 
atual do Governo de Rondô-
nia tem procurado estruturar 
toda a equipe escolar de forma 
que a implantação dos conse-
lhos escolares ocorra até 03 
de novembro do corrente, de 
acordo com o decreto nº15866 
de 29/04/11, sendo que um 
dos objetivos dos conselhos é 
justamente assegurar a partici-
pação da comunidade no pro-
cesso educacional, auxiliando 
e apoiando a equipe gestora 
em questões administrativas, 
financeiras e pedagógicas, 
pois ele atua de forma consul-
tiva, deliberativa, normativa ou 
avaliativa.

Implantar os conselhos es-
colares nas escolas é promo-
ver a democracia e reconhecer 
que a educação só será real-
mente de qualidade quando 
for pensada, elaborada para 
atender as necessidades da 
coletividade.

Profª Ms. Aparecida de Fátima Gavioli
- Representante de Ensino da 
Secretaria de Estado da Educação 
- SEDUC Cacoal - RO

Educação se faz 
em coletividade

O tempero é 
fundamental!!    
Muita gente passa a mão no 

saleiro e adiciona sal à co-
mida sem antes experimentar. 
Você conhece alguém que faz 
isso? Pois saiba que o nome 
legítimo do sal é cloreto de só-
dio e que o excesso de sódio 
na circulação é capaz de reter 
líquido e aumentar a sensação 
de sede. Com isso, mais água 
passa a ser ingerida com o ob-
jetivo de diluir o sal e maior será 
o volume de líquido na corren-
te sanguínea, o que pode levar 
ao aumento da pressão arterial 
e à sobrecarga do coração.

Baseado em informações 
importantes como esta, a equi-
pe do Restaurante Acqua pro-
cura respeitar o saudável tem-
pero caseiro nos mais variados 
pratos regionais que fazem su-
cesso na mesa do brasileiro. 
Sabemos que Rondônia ainda 
não tem uma identidade pró-
pria. Qual o sotaque do rondo-
niense? Qual a comida típica 
de Rondônia? Nas próximas 
gerações nosso Estado será 
lembrado rapidamente apenas 
citando o prato típico, como é 
o caso do churrasco que nos 
faz lembrar o Rio Grande do 
Sul.

Enquanto isso, o Acqua, 
com seu farto e variado cardá-
pio diário no almoço, exceto 
no sábado, conquista o clien-
te principalmente pelo tempe-
ro, fundamental para satisfazer 
pessoas de paladar refinado 

que deixam seus lares e que-
rem ter prazer em saborear 
uma boa comida.

No sistema self-service, por 
peso, ou por pessoa, o Acqua 
passou a ser uma ótima op-
ção no almoço, principalmen-
te para pessoas que têm uma 
vida corrida e têm pouco tem-
po neste horário, comum hoje 
em dia. A equipe do Acqua 
descansa no sábado para pre-
parar um cardápio mais arroja-
do para o domingo. Detalhe!! 
Como o domingo é dia de des-
cansar e curtir a família, a op-
ção é não “colocar a barriga no 
fogão”, aproveitando melhor o 
tempo no Acqua para conver-
sar e aquecer o relacionamen-
to familiar.

Rua dos Pioneiros, 1980 – Centro
Disque marmitex: (69) 3441-6037
www.restauranteacqua.blogspot.com
Cacoal-RO

Célia e Francisco de Assis 
- empresários
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A Associação de Amigos da Orquestra, 
entidade sem fins lucrativos, instituída 

em 01 de outubro de 2003, estabelecida 
em Ji-Paraná – RO, desenvolve projetos 
de música nas Escolas Jardim dos Migran-
tes, Rio Urupá e José Francisco, visando 
a inclusão sociocultural de crianças e jo-
vens, alunos da rede pública e pessoas 
da comunidade envolvidas no projeto, 
propiciando assim um significativo desen-
volvimento musical e estético através da 
iniciação e aprimoramento musical que 
além de proporcionar a manifestação dos 
talentos das pessoas contempladas e da 
melhoria do desempenho escolar dos alu-
nos, possibilita a geração de renda para  
instrutores e também o fortalecimento da 
cultura. Enfatizamos também que a edu-
cação musical, no âmbito dos projetos so-
ciais estabelece uma relação direta entre o 
homem, a sociedade e a cultura.

O Projeto “Orquestra em Ação”, da As-
sociação de Amigos da Orquestra, vem 
revelando talentos musicais e desenvol-
vendo a formação de orquestra e outros 
grupos musicais nos quais os alunos têm 
oportunidade de fazer a prática de conjun-
to, o que poderá levar à profissionalização 
musical dos mesmos. Essas práticas mu-

sicais propostas contemplam um número 
significativo de pessoas que, não tendo 
acesso ao ensino musical formal, en-
contram nesse  projeto  aulas de música 
gratuita, tendo então a possibilidade de 
conhecer, fazer e praticar música através 
do violino, viola, violoncelo, contrabaixo, 
piano, violão, instrumentos de sopro, per-
cussão, canto coral, além das disciplinas 
de teoria musical e história da música.

Dessa forma, a música, com sua lingua-
gem universal de comunicação, alegria, 
criatividade, desafio ao imaginário e como 
forma de expressão cultural, proporciona 
“O Tom da Mudança” na vida de cada 
criança ou jovem inserido no Projeto “Or-
questra em Ação”. Seja você um parceiro 
assim como as empresas Gramazon, Du-
artsom, Jornalismo/Ulbra, Unir, Tokdesign, 
Melissa&Mel/Vitaderm, Lojas Tropical, 
SGC, Gráfica Lider, Prefeitura de  Ji-Para-
ná, Governo de Rondônia, Eucatur, Jitur.

Solange Gurgacz
- coordenadora geral
                                                                     
orquestraemacao@hotmail.com
www.orquestraemacao.com.br
“Há mais de meia década, ensinando, orientando e 
propagando a música”

Projeto Orquestra em Ação: 
O Tom da Mudança
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O Vale do Ávila Eco Resort & Camping é um lugar onde 
tudo é projetado para a integração com a natureza, preser-
vando o meio ambiente.

A menos de 500 metros da rodovia, o Vale do Ávila Eco Resort 
& Camping oferece chalés aconchegantes, cercados de verde 
por todos os lados, onde a rusticidade não abre mão do conforto, 
onde as camas são feitas de madeiras secas, caídas na mata, um 
aproveitamento racional, sem desmatamento. As áreas de lazer 
do Vale do Ávila Eco Resort & Camping conta com cachoeiras 
e lagos, chapéus de palha, restaurante, onde você desfruta de 
uma prazerosa culinária, área de camping, passeios de barco e 
caiaque, pista para cross rural, quadras esportivas de futebol e 
vôlei e trilhas para caminhadas na mata.
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Consumidor 
e o cartão 
de crédito 
Os consumidores em geral 

têm substituído o “papel-
moeda” pelos cartões de débi-
to e crédito, buscando, assim, 
segurança e comodidade. 
Ocorre, entretanto, que proble-
mas entre os consumidores e 
as administradoras e operado-
ras de cartões acabam trans-
formando aquele instrumento, 
que deveria trazer conforto, em 
um grande problema.  

O crescente número de de-
mandas envolvendo operado-
ras e administradoras de car-
tões levanta grande discussão 
acerca do tema. Ciente da pre-
ocupação da população, o SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA (STJ) em matéria informou 
que os Tribunais nacionais vêm 
prestigiando o consumidor em 
detrimento das operadoras e 
administradoras de cartão de 
crédito. Segundo aquela Cor-
te, o transtorno causado pelas 

cobranças de serviços ou pro-
dutos não solicitados, que na 
ótica das administradoras de 
cartão eram apenas um mero 
aborrecimento, é passível de 
reparação por danos morais.

Da mesma forma, entende 
o STJ que a comunicação do 
furto do cartão isenta o con-
sumidor da responsabilidade 
pelas compras realizadas após 
o referido fato, sendo ônus das 
administradoras e das redes 
credenciadas a apuração da 
idoneidade das mesmas.

Como se vê, o STJ, conhe-
cido como Tribunal da Cidada-
nia, avança na proteção dos di-
reitos consagrados pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor.

Dr. Laércio Marcos Geron 
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela Universidade 
Estadual de Maringá
Fone: (69) 3535-4822 
Ariquemes–RO

Com o advento do laser para 
uso dermatológico, os pro-

cedimentos se tornaram mais 
seguros e eficazes. 

Atualmente são excelentes 
indicações para o uso do la-
ser: depilação de qualquer re-
gião com pelos não desejáveis 
(face, axilas, virilhas e pernas), 
rejuvenescimento da pele do 
rosto e corpo mediante o tra-

tamento de rugas, de manchas 
e de pequenos vasos, estímulo 
na produção de colágeno me-
lhorando a flacidez da pele. 

Com o desenvolvimento de 
aparelhos mais modernos os 
procedimentos são realizados 
com maior rapidez e conforto 
durante e após o procedimen-
to, permitindo que o paciente 
mantenha suas atividades diá-
rias de trabalho e estudo sem 
interrupção.

Laser: 
melhores 
indicações 

Dr. Edson Borges
- médico dermatologista CRM/RO 2165
Novo endereço: Rua dos Pioneiros, 2120
Fone: (69) 3441-3888
Cacoal-RO
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Alimentos Porções Calorias

Grupo 1 cereais, pães, raízes 8 porções. 150 kcal

Grupo 2 hortaliças 3 porções 15 kcal

Grupo 3 frutas e os sucos naturais 3 porções 70 kcal

Grupo 4 leite e derivados 3 porções 120 kcal

Grupo 5 carnes e ovos 2 porções 130 kcal

Grupo 6 leguminosas: feijão, soja, etc. 1 porção 55 kcal

Grupo 7 óleos e gorduras 2 porções 120 kcal

Grupo 8 açúcares, salgadinhos, etc. 2 porções 80 kcal

A pirâmide alimentar é uma 
divisão dos alimentos em 

grupos e indica a forma corre-
ta de se alimentar. Sua aplica-
ção no cotidiano é importante 
para balancear a alimentação, 
principalmente das crianças, 
evitando o desenvolvimento 
da obesidade. A base larga da 
pirâmide indica os alimentos 
mais necessários. Conforme 
vai subindo, diminui o grau de 
necessidade, chegando até a 
ponta da pirâmide que são ali-
mentos que devem ser ingeri-
dos em pouca quantidade.

Pirâmide 
alimentar: 
base de uma 
alimentação 
saudável

Responsável técnico:
Dr. Michel Figueiredo Yunes 
- médico pediatra CRM/RO 1806
Na equipe:
Dra. Aline Travain Raia 
– psicóloga CRP/MT 1801624
Dr. Edmilson Guimarães 
– ortopedista e médico do Trabalho 
CRM/RO 1920
Fone: (69) 3442-4880
Rolim de Moura-RO

O SIM Card é o cartão de 
gestão de benefícios 

criado para facilitar a relação 
comercial existente entre o 
colaborador, a empresa onde 
ele trabalha e o comércio lo-
cal. Através da informatização 
de convênios e a utilização de 
cartões magnéticos personali-
zados, o SIM Card proporciona 
uma eficiente gestão de benefí-
cios ao setor de RH e financei-
ro do empregado.

Atualmente a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Cacoal – ACIC – em parceria 
com a Cooperativa de Crédito 
Rural de Cacoal – CrediCacoal 
– possui um faturamento pró-
ximo a R$ 40.000,00, que são 
movimentados por mais de 220 
cartões entre as 150 empresas 
beneficiadas com o cartão SIM 
Card.
COMO FUNCIONA

Os usuários do cartão SIM 
Card poderão efetuar compras 
durante o mês em estabele-
cimentos CREDENCIADOS: 
farmácias, auto-postos, merca-
dos e demais segmentos.

Os estabelecimentos es-
tarão identificados por um 
adesivo, ou o usuário poderá 
obter on-line uma relação des-
tes estabelecimentos (www.
convcard.com.br). No fecha-
mento da folha de pagamento 
o empregador descontará o 
valor consumido pelo usuário 
durante todo o mês, sendo que 
a legislação vigente prevê que 

Diga SIM ao SIM Card
pode ser no máximo de 30% 
de seu salário bruto.
EMPRESAS CONVENIADAS

Agiliza os processos de 
gestão dos setores de RH e fi-
nanceiro; elimina custos com a 
administração de sistemas de 
benefícios próprios; integração 
total com a folha de pagamen-
to para os devidos lançamen-
tos; pagamento de todos os 
gastos com um único boleto, 
acompanhado de extrato das 
movimentações; sem custo de 
implantação para a empresa; 
elimina desencaixe financeiro 
da empresa; acesso pela in-
ternet (on-line) para: aumento 
de limite de crédito, novas in-
clusões, exclusões e bloqueio 
de colaboradores; no caso de 
rescisão do colaborador, faci-
lidade na obtenção do saldo 
atual através da internet; facili-
dade na expansão do número 
de convênios existentes entre 
o empregador e o comércio.

Av. Guaporé, 2747 - Centro -  Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-5470 / 3441-5478
Cacoal-RO

Fones: 69 3441-3473 - 3441-2837 - Fax: 69 3441-2272
Av. Castelo Branco, 19.209 - Cacoal - RO
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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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A articulação temporomandibular (ATM) é a “junta” da mandíbula com 
o crânio, que pode ser apalpada logo à frente do ouvido. Essa articulação 
é responsável por permitir todos os movimentos da mandíbula.

Com frequência me perguntam se a dor que sentem na ATM poderia ser 
resolvida através de uma cirurgia, então resolvi escrever um pouco sobre este 
assunto.

Existem algumas situações que as cirurgias estão realmente indicadas, 
por exemplo:

1. fraturas com grandes deslocamentos ou cominutivas do côndilo mandi-
bular. São situações que levam a fortes dores e limitação da abertura bucal;

2. anquilose: situação que os ossos da articulação se “soldam” uns nos 
outros gerando a perda do movimento e também grandes deformidades na 
face, principalmente se ocorrer na infância;

3. reabsorção condilar, causada por diversos fatores, induz a necessi-
dade de reconstrução de toda a ATM que pode ser por  próteses de titânio 
customizadas; 

4. condilectomia/condilotomia, condiloplastia:  na presença de tumores 
ou alteração da superfície do côndilo.

5. cirurgia para luxação recorrente da mandíbula quando o paciente abre 
a boca e não consegue fechar

6. cirurgia para recaptura do disco: para re-fixação dos discos articulares 
deslocados que levam à dor com limitação ou desvios na abertura bucal.

Outras cirurgias que são mais conhecidas do público em geral são  as  
cirurgias ortognáticas (que não é uma cirurgia da ATM propriamente dita),  e 
todas essas que citei têm sido indicadas em maior ou menor grau para as dis-
funções da ATM.                                                                        

Existem, entretanto, outros recursos menos invasivos, como a artrocente-
se que pode ser útil como terapêutica para as dores da ATM.

Você sente dores na ATM?

imagens ilustrativas

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.
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Como fica a visão após os 40?
Presbiopia, também conhe-

cida como vista cansada, 
consiste em uma deficiência 
visual para perto. Não é uma 
doença. Ocorre na maioria 
das pessoas após os 40 anos 
de idade. Nos olhos normais o 
foco da visão de perto, como 
a leitura, é feito por uma len-
te situada no interior do olho, 
denominada cristalino, através 
de um mecanismo conhecido 
como acomodação. A partir 
dos 40 anos de idade, este 
mecanismo de foco começa a 
apresentar uma gradual e pro-
gressiva deficiência, resultando 
numa queda da qualidade da 
visão para perto. É como uma 
câmera digital quando perde o 
“zoom”. Quando uma pessoa 
passa a ter presbiopia, tem a 
tendência de esticar o braço 
na tentativa de acomodar me-
lhor a visão no objeto que está 
segurando.  

Com a progressão natural 
da presbiopia indica-se o uso 
dos óculos multifocais. As len-
tes multifocais, desde que bem 
confeccionadas, proporcionam 

uma gratificante correção da 
visão de longe, meia distância 
e perto. Costuma ser neces-
sária uma reeducação visual, 
adequando-se a posição da 
cabeça, inclinando-a discreta-
mente para se obter uma boa 
visão de perto. 

Os óculos com lentes multi-
focais apresentam a combina-
ção de dois óculos juntos: o de 
longe (miopia ou hipermetro-
pia, com ou sem astigmatismo) 
e o de perto (presbiopia ou vis-
ta cansada). Ou seja, ele soma 
duas lentes em uma única lente 
sem que haja uma nítida sepa-
ração entre elas. Melhor ainda, 
ela faz uma transição gradual 
e suave do grau de longe para 
o intermediário e então para o 
de perto, proporcionando uma 
visão nítida em todas as distân-
cias de foco.

Para completar o confor-
to que as lentes multifocais 
proporcionam, é possível que 
sejam utilizadas as lentes Tran-
sitions; são transparentes em 
ambientes fechados e escure-
cem com a luz do sol. 

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

visão corrigida com óculos multifocal

visão corrigida com óculos para longe

visão corrigida com óculos para perto

Neuza e Jaime Oberdoerfer - empresários
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Muitas pessoas têm me pro-
curado para perguntar se a 

licença maternidade tem dura-
ção de seis meses. A licença 

maternidade é um direito 
constitucional concedido 
à gestante que por 120 
dias não trabalha e re-

cebe salário, sem per-
der o emprego. Ela se 

inicia no 28º dia 
antes do parto 
ou na data do 
parto, e nesse 

período a ges-
tante tem direito 

ao benefício previ-
denciário denomina-

do salário-maternidade. 
     A dúvida sobre a atual 

duração da licença materni-
dade decorre do fato de que no setor público 
leis de vários municípios e Estados brasileiros 
vinham concedendo às servidoras o direito 
de uma licença de 180 dias. Entretanto, para 
os empregados regidos pela CLT, a licen-
ça maternidade continuava de 120 dias. Po-
rém, com a entrada em vigor da Lei n. 11.770 

de 9.9.2008, foi 
criado o pro-
grama Empre-
sa Cidadã que 
prorrogou por 
mais 60 dias 
a licença ma-
ternidade (120 
+ 60) apenas 
para as gestan-
tes de empre-
sas que aderi-
rem ao progra-
ma da Empresa 
Cidadã. 

Licença 
maternidade: 
120 ou 180 dias?

Dr. Ezequiel Cruz de Souza
- advogado - OAB/RO  1280
- professor de Direito do Trabalho
Fone: (69) 3441-4513 Cacoal-RO

     Podem aderir ao programa somente as em-
presas tributadas com base no lucro real. As 
demais não poderão deduzir o salário pago 
à gestante dos tributos devidos à União. Te-
mos assim, atualmente, dois períodos de du-
ração da licença maternidade: 1º) o de 120 
dias, para as gestantes de empresas que não 
aderiram ao programa da Empresa Cidadã e 
também para as servidoras estatutárias cujo 
estatuto não prevê esse direito; 2º) o de 180 
dias, para as gestantes de empresas que ade-
riram ao programa da Empresa Cidadã e tam-
bém para as servidoras públicas estatutárias 
cujo estatuto prevê esse direito.

Com casa cheia de quar-
ta a domingo, o Restau-

rante e Pesque e Pague Ca-
bana do Peixe já virou refe-
rência no Estado no que diz 
respeito à fina gastronomia 
e ao lazer. Sob a batuta da 
empresária Vânia Mara Var-
gas Corrente, no segmento 
há doze anos, a Cabana do 
Peixe ratifica o know-how de 
sua equipe garantindo total 
satisfação aos clientes. A 
inauguração aconteceu du-
rante a Semana Santa. 
Gastronomia:
- O “carro-chefe da Cabana 
do Peixe” são os pratos bem 
elaborados que têm como 
base o saboroso tambaqui. 
Primando pela saúde de 
seus clientes, a casa utiliza 
hortaliças sem agrotóxicos, 
detalhe importante que ra-

tifica seu compromisso em 
oferecer uma fina e saudá-
vel gastronomia.  
Lazer:
- Em sua forte infraestrura, 
além do serviço de restau-
rante e fast food durante 
todo o dia, a Cabana do Pei-
xe inclui o pesque e pague, 
disponibilizando quiosques 
e pessoal treinado.
Playground:
- O espaço para entreteni-
mento das crianças é uma 
das importantes iniciativas 
da administração da Caba-
na do Peixe, o que assegura 
aos pais momentos de lazer 
sem preocupação. 
Hospedagem:
- Em uma segunda etapa, a 
Cabana do Peixe terá tam-
bém estrutura de hospeda-
gem com todo conforto.

Cabana do Peixe: 
lazer aliado à fina gastronomia

Informações: 
3443-4823 / 3441-7098 
9225-3889 / 9225-0629
Entre as Linhas 7 e 8 – Cinturão Verde 
Cacoal-RO
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Por que aprender 
inglês?
Falar inglês é sinônimo de falar com o mun-

do. É quebrar barreiras, é ir além. Imagi-
ne-se em um país em que as pessoas não 
falam a sua língua, onde a comunicação não 
se estabelece, pois ninguém compreende o 
que você fala. Chega ser até difícil, se não 
impossível sobreviver a tal situação. Mas, se 
você não quiser se sentir assim, desconfor-
tável e isolado do mundo, tem que aprender 
a dominar a língua da globalização.

Muitos brasileiros se dizem incapazes de 
aprender inglês. Alegam que é difícil apren-
der um idioma onde se escreve de um jeito 
e se fala de outro. Talvez seja porque não se 
deram conta de que a presença de expres-
sões inglesas no nosso cotidiano está cada 
vez mais frequente, mesmo porque algumas 
destas palavras são intraduzíveis. Você já 
ouviu alguém dizer que foi a um centro de 
lojas para comprar um jogo de vídeo que 
viu na rede?  Não! Mas com certeza já ouviu 
dizer que foi ao Shopping Center comprar 
um vídeo game que viu pela internet! Em 
um mundo globalizado os novos falantes da 
língua inglesa não estão somente absorven-
do de maneira passiva a língua. Eles estão 
moldando-a, e adaptando-a à sua realidade. 
Sendo assim, como bem ilustra o exemplo, 
falar inglês já é uma questão de necessida-

de, até mesmo 
dentro do nosso 
país, seja para 
ler um manual 
de instrução, se-
guir um ídolo no 
twitter, curtir al-
guns hits, garan-
tir-se no vestibu-
lar e no ENEM, 
bem como ser 
um profissional 
reconhecido e 
bem sucedido. 

Mas, você ainda deve estar se pergun-
tando qual inglês aprender: o popular ame-
ricano ou polido britânico? Para evitar que 
você tenha apenas uma opção, o Instituto 
de Idiomas ABEC lhe oferece a oportunida-
de de aprender os dois concomitantemente, 
trazendo até você um material didático que 
contempla as diferenças entre um e outro na 
pronúncia, ortografia, gramática e uso. Faça 
ABEC você também. O inglês que é a sua 
cara! 

É muito comum eu receber ligações de 
empresários e comerciantes dizendo o 

seguinte: “doutora, quero patentear minha 
marca”. Não tem como patentear a marca, 
haja vista que marca e patente são totalmen-
te distintas uma da outra. Quando o comer-
ciante registra a marca, ela tem cunho de re-
presentar uma logomarca, um nome descri-
tivo ou só mesmo o figurativo. Já a patente 
é um título de propriedade temporária sobre 
uma invenção ou modelo de utilidade outor-
gado pelo Estado aos inventores ou outras 
pessoas que tenham ajudado na invenção e 
tenham interesse de expansão industrial.

No pedido de marca basta dispor a classe 
pretendida, sua classificação e a comprova-
ção do efetivo exercício da classe requerida, 
já a patente o inventor se obriga a revelar de-
talhadamente o mecanismo físico do inven-
to, assim como suas vantagens (novidade) e 
apresentar o objeto de invenção formalizado 
em desenho, foto, projeto, enfim, em todos 
os seus aspectos. 

Até mesmo sobre a vigência, as mesmas 
são bastante distintivas, pois a marca tem 
vigência por dez anos renováveis por igual 
período sucessivo, já a patente é totalmente 
diferente, pois a patente de modelo de utili-
dade a vigência é por quinze anos e a paten-
te de invenção é pelo período de vinte anos.

Qual a diferença entre 
marca e patente?

O importante é que ambas resguardam o 
direito único de pessoalidade (autoral) prote-
gendo contra a pirataria, uso indevido, desvio 
de clientela, sem falar que é requisito essen-
cial ao sucesso de qualquer empreendimen-
to, pois grandes inventos são cobiçados pela 
maioria das empresas de grande porte, tanto 
nacionais como internacionais. 

Dra. Ruth Balcon 
– advogada OAB/RO 3454
- graduada pela AVEC
- pós-graduada em Direito Previdenciário pela UNISUL/SC
- pós-graduanda em Direito do Trabalho pela UNINTER-PR
- Atuante na área de Marcas e Patentes
Escritório Campoio&Balcon Advogados
e-mail: ruth.balcon@hotmail.com
Fone: (69) 3322-4273 Vilhena-RO

Professoras Elizângela Spagnol 
e Vera Lúcia da Silva
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Com visão no futuro, a Berno 
apostou no crescimento da 

empresa através da aquisição de 
uma equipe de médicos multidis-
ciplinar, mas também integrada. 
Isto porque os profissionais têm 
o compromisso de tratar o cliente 
em sua plenitude. Assim, integra 
a dermatologia que trata das do-
enças da pele e o couro cabeludo 
à medicina estética do “BOTOX e 
do peeling”. Da mesma forma, a 
ginecologia, das doenças da mu-

Crescendo...
Inovando...
A Berno é sempre sinônimo de pioneirismo

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

seguiu reunir os melhores pro-
fissionais do ramo da Ginecolo-
gia/Obstetrícia, Endocrinologia, 
Nutrologia, Cirurgia Vascular, 
Dermatologia, Ultrassonografia e 
Estética para atender seus clien-
tes com toda excelência.

Na Berno encontramos alta 
tecnologia por meio de aparelhos 
de laser (pelos, rejuvenescimento 
e manchas), de ultrassonogra-
fia (abdominal, tireoide, mama, 
obstétrica, ginecológica e veno-
sa “duplex”), de radiofrequência 
(gordura, flacidez e celulite) e 
uma academia de ginástica priva-
tiva com diversos aparelhos.

“Cuidamos do interior, das 
doenças e da estética do clien-
te por meio de procedimentos 
atualizados realizados por mé-
dicos, fisioterapeutas e educa-
dores físicos que se reciclam 
constantemente em cursos e 
congressos no Brasil e Exterior. 
É assim que fazemos nossa me-
dicina; com seriedade, compro-
metimento, conhecimento e um 
grande respeito a vocês”.

lher e gestantes, à endocrinolo-
gia, das alterações hormonais, da 
diabetes, da tireoide. 

A cirurgia vascular, que trata 
das varizes e úlceras da perna, 
com a ultrassonografia, comple-
mentam o diagnóstico pelo du-
plex. Ainda combina o tratamento 
do emagrecimento pelo nutró-
logo com as possíveis doenças 
hormonais diagnosticadas pelo 
endócrino.

Percebe-se que a Berno con-

Capa
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Aos empregados que sofrem acidente de 
trabalho típico (acidente propriamente 

dito) ou atípico (doença ocupacional) é ga-
rantida a estabilidade provisória nos termos 
do artigo 118 da Lei 8.213/91.

Quando o empregado sofre acidente de 
trabalho, goza de 15 (quinze) dias de afasta-
mento a cargo do empregador. Ultrapassado 
esse período, o empregado poderá habilitar-
se para receber benefício previdenciário. 

Durante o período do afastamento previ-
denciário, a empresa está obrigada a efetuar 
os recolhimentos fundiários do empregado 
conforme determina o artigo 15, § 5º da Lei 
8.036/90.

O empregado que sofre acidente de tra-
balho tem assegurada a estabilidade provi-
sória pelo período de 12 meses, a partir da 
cessação do benefício de auxílio-doença. 
Isso significa que, finda a percepção do be-
nefício, o empregado não pode ser demitido 
pelo período de 01 (um) ano. 

A estabilidade provisória visa resguar-
dar o empregado de possíveis abusos que 
o empregador possa cometer ao notar que 
esse, após o retorno do afastamento previ-
denciário, não mais tenha a mesma agilidade 
e desempenho anteriores ao acidente, deci-
dindo, por isso, em demiti-lo, injustamente, 
ficando, assim, o empregado desamparado, 
até porque, não seria possível encontrar um 
novo emprego com a saúde comprometida.

Entende-se que no período de 12 meses 
após a cessação do benefício previdenci-
ário, o empregado já estaria recuperado fi-
sicamente e psicologicamente dos traumas 
sofridos, podendo, então, ser demitido e não 
teria muitas dificuldades para encontrar outro 
emprego.

Entretanto, ainda assim, caso a empresa 

Garantia de emprego 
aos empregados 
vítimas de acidente 
de trabalho     

decida demitir o empregado logo que retor-
ne de seu afastamento, deverá indenizar o 
período correspondente à estabilidade, ou 
seja, deverá pagar o saldo de salário, aviso 
prévio, 13º proporcional, férias + 1/3 pro-
porcionais, bem como o FGTS e multa de 
40%.

O Tribunal Superior do Trabalho já firmou 
seu entendimento, consoante à Súmula 
378, in verbis:

ESTABILIDADE PROVISÓRIA, ACIDENTE 
DE TRABALHO. ART. 118 DA LEI N. 8.213/91. 
CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS

I - É constitucional o artigo 118 da Lei 
8.213/91 que assegura o direito à estabili-
dade provisória pelo período de 12 meses 
após a cessação do auxílio-doença ao em-
pregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão 
da estabilidade o afastamento superior a 15 
dias e a consequente percepção do auxílio 
doença acidentário, salvo se constatada, 
que após a despedida, doença profissional 
que guarde relação de causalidade com a 
execução do contrato de emprego.

Deste modo, ao empregado que recebe 
alta do INSS após afastamento por aciden-
te de trabalho, é assegurada a estabilidade 
provisória pelo período de 12 meses, sob 
pena de indenização compensatória, em 
caso de demissão, sem justa causa.

Dra. Glória Chris Gordon 
- advogada OAB/RO 3399
- graduada pela UNIR
- especialista em Direito Penal e Processo Penal 
pela UNESC
- especialista em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela UNIDERP – Rede de Ensino Luiz 
Flávio Gomes
e-mail: dra.chris.adv@gmail.com
Fone: (69) 3443-6920 – Cacoal - RO 
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A periodontia represen-
ta base do tratamento 

odontológico. Todas as es-
pecialidades estão ligadas 
diretamente ou indiretamente 
a ela, pois o alicerce de sus-
tentação do elemento dentá-
rio ou do implante dentário 
é a saúde dos componentes 
do periodonto: a gengiva, o 
cemento, o ligamento perio-
dontal e o osso alveolar. 

Na realização de alguns 
procedimentos restaurado-
res, a dentística e a prótese 
dentária, por exemplo, bus-
cam na periodontia técnicas 
auxiliares para uma perfeita 
adaptação e resultado das 
restaurações dentária e pro-
tética, como a realização de 
cirurgias de aumento de co-
roas clínicas, as cunhas distal 
e interproximal, os retalhos 
de reposição apical do teci-
do gengivaI ou mesmo uma 
correção de sorriso gengival 
através das técnicas de cirur-
gias plásticas periodontais, 
com o intuito de padronizar 
o contorno da gengiva margi-
nal, proporcionando um sor-
riso mais estético. 

Durante o tratamento or-
todôntico torna-se cada vez 
mais evidente a necessidade 
da saúde periodontal (au-
sência de inflamação) e em 
algumas situações como, por 
exemplo, a recessão gengi-
val (perda de gengiva) pode 

A importância 
da Periodontia 

ser prevenida e até melhorada 
com uma correta avaliação pe-
riodontal.

A periodontia representa 
dentro das especialidades 
odontológicas o alicerce para 
as demais especialidades, sen-
do um indicador para o suces-
so ou insucesso do tratamento 
planejado para os pacientes, 
pois com saúde periodontal os 
resultados clínicos se tornam 
mais previsíveis.

Odontopediatria 
e os pacientes 
especiais
O profissional de odontolo-

gia no século XXI evolui 
rapidamente. Está em cons-
tante busca de conhecimento. 
Por isso, optei pela Odontope-
diatria; especialidade que atua 
a partir do nascimento de um 
bebê até a sua fase de ado-
lescência e maturidade para a 
fase adulta, agindo assim em 
etapas diversas, na qual existe 
uma evolução de conhecimen-
tos a serem aplicados.

A experiência de estar me 
especializando em “Pacientes 
com Necessidades Especiais” 
me fez apreender de uma ma-
neira muito especial que nós 
profissionais odontólogos po-
demos oferecer uma grande 
qualidade de vida a estes pa-
cientes. 

A prevenção de doenças bu-
cais dirigidas a pacientes espe-
ciais é realizada principalmente 
devido ao fato de apresentarem 
dificuldades psicomotoras que 
os impossibilitam de manter 
uma higiene bucal adequada.

A assistência odontológica 
em pacientes especiais não 
visa apenas as técnicas odon-
tológicas, e sim a integração 
multiprofissional e familiar pro-
porcionando aos portadores 
de necessidades especiais sua 

integração plena na socieda-
de. Através da qualificação 
profissional, as dificuldades 
existentes em função da limi-
tação físico-mental e social 
por eles apresentados, são 
contornadas e adaptadas 
para o êxito do tratamento 
odontológico no aspecto pre-
ventivo e curativo.

Sendo assim, minha qua-
lificação em Odontopediatria 
e em Pacientes com Neces-
sidades Especiais, uma espe-
cialidade complementando a 
outra, faz com que eu busque 
melhores soluções para de-
volver ao paciente um sorriso 
saudável, o que eleva sua au-
toestima.

Dr. José A. Diniz Neto
- cirurgião-dentista
- especialista em Periodontia
CRO/RO 939
e-mail: odonto.jneto@gmail.com

Atendimento em outros municípios:
Pimenta Bueno-RO: (69) 3451-2795
Rolim de Moura-RO: (69) 3442-4149
Ji-Paraná-RO: (69) 3421-0899

Dra. Alayana F. Matuda
- odontopediatra e clínica geral
- Mestre em Ciências da Saúde
- pós-graduada em Saúde Coletiva e 
em Metodologia do Ensino Superior
- especializanda em Pacientes com 
Necessidades Especiais
CRO/RO 1015
e-mail: alayanamatuda@hotmail.com

Rua Antônio de Paula Nunes, 1436 - Centro  - Cacoal-RO
 Fone (69) 3441-6053

•O CRO-RO vem apoiando a 
luta dos cirurgiões-dentistas es-
pecialistas em Cirurgia Bucoma-
xilofacial na melhoria de condi-
ções salariais e de trabalho;

•Apoio ao deputado federal 
Mauro Nazif em sua jornada em 
prol da Odontologia do Trabalho 
e piso salarial do cirurgião-den-
tista e médico;

•Apoio ao projeto de Lei da 
deputada estadual Glaucione 
Rodrigues que defende a impor-
tância do cirurgião-dentista em 
UTI e ambiente hospitalar.

•Constante fiscalização do 
exercício ilegal da profissão.

Como é realizada a 
fiscalização?

- Através de uma equipe com-
posta por membros da diretoria 

que verifica se a clínica ou profis-
sional está regular conforme as 
normas que regem a profissão. 

Quais os tipos de 
fiscalização?

- Por meio de denúncia; por te-
lefone, e-mail ou correspondên-
cia; a equipe se desloca até o lo-
cal, verificando se há veracidade 
dos fatos. Em seguida, notifica 
o infrator e estipula prazo de 30 
dias para sua regularização. Não 
obedecido, é feita notificação 
nos órgãos competentes, como 
o Ministério Público, Polícia Civil, 
Vigilância Sanitária e o Conselho 
de Ética. Observação: o Conse-
lho acata a denúncia não expon-
do o denunciante. 
Há outro tipo de fiscalização? 

- Sim. É a fiscalização de ro-

O que temos feito em prol dos dentistas?
tina, mesmo sem registro de 
denúncias.

Quais as novidades?
•Reforma no Código de Ética 

que deverá ser discutida de 7 a 
10 de novembro em Goiás. Os 
interessados podem encontrar 
o CE no site www.cro-ro.org.br. 
Envie-nos a sua sugestão.

•Realização do Congresso 
Odontológico em Porto Velho 
nos dias 29 e 30 de setembro 
e 1º de outubro (data a confir-
mar) com apoio de instituições 
de ensino.
O que os profissionais podem 

esperar do Conselho?
- Maior proximidade entre os 

profissionais nele escritos. O 
CRO-RO passou a dar expedien-
te das 8:00 ás 18:00h conforme 

Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa 
-  CRO/RO 592
- presidente do Conselho Regional de 
Odontologia de Rondônia
Fone: (69) 3221-1813 Porto Velho-RO

reivindicação da classe.
Seu dentista está registrado 

no CRO-RO? 
É especialista de fato?

Confira em nosso site: 
www.cro-ro.org.br. 
Denuncie caso haja irregularidade.
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O envelhecimento 
do homem
DAEM (Deficiência Andro-

gênica do Envelhecimento 
Masculino) ou conhecido an-
tigamente como andropausa, 
é uma entidade caracterizada 
pela queda do hormônio sexu-
al do homem, a testosterona.

No homem, a diminuição na 
produção de hormônios ocor-
re de maneira lenta e gradual, 
diferente da mulher, e acomete 
cerca de 20 a 25% dos homens 
acima dos 50 anos. Os homens 
portadores de DAEM apresen-
tam como sintomas a diminui-
ção da libido (desejo sexual), 
diminuição do desempenho e 
da frequência sexual, e outros 
sintomas como irritabilidade e 
mau humor, perda de massa 
muscular, aumento da gordura 
da região abdominal, perda de 
pelos, depressão, e em alguns 
casos, osteoporose. 

A diminuição da taxa de 
testosterona sanguínea no 
homem não ocorre apenas na 
DAEM e pode estar associada 
a outras doenças, tais como 
a obesidade, o estresse, dia-
betes, AIDS e uso abusivo de 
bebidas alcoólicas.

O diagnóstico se faz pela 
associação dos sintomas clí-
nicos e a avaliação laboratorial 
das taxas de testosterona san-
guínea, que estarão baixas na 
DAEM.

O tratamento é baseado na 
reposição da testosterona, re-
alizada pela administração da 
mesma através de injeções 

intramusculares que conse-
guem manter o hormônio no 
nível normal e fisiológico. O 
tratamento é seguro, deve ser 
acompanhado e monitorado 
através de exames laborato-
riais de controle e realizado por 
longo período de acompanha-
mento.

É imprescindível que antes 
de se iniciar a terapia com hor-
mônio masculino, seja inves-
tigada a possibilidade da pre-
sença de câncer de próstata, 
pois a doença poderá progre-
dir à custa da reposição hor-
monal, mesmo que esteja em 
estado inicial da doença.

A administração de testos-
terona em homens com DAEM 
e que não tenham câncer de 
próstata é segura e não leva ao 
desenvolvimento do câncer, 
fato já comprovado em várias 
pesquisas clínicas.

UROCLIN - Clínica de Urologia de Cacoal
Responsável técnico:
Dr. Luiz Eduardo Parada
- médico urologista CRM/RO 1635/S
Fone: (69) 3443-4380
Cacoal-RO

A previdência foi estabeleci-
da no País em 1923, quan-

do foi criado as Caixas de Apo-
sentadorias e Pensões para os 
empregados de empresas fer-
roviárias. Na era Vargas foram 
criados seis grandes institutos 
nacionais de previdência, be-
neficiando a maioria das ca-
tegorias de trabalhadores ur-
banos. E assim, os institutos 
que beneficiavam determinada 
categoria foram se aglutinando 
até 1966, momento que todas 
as instituições previdenciárias 
foram unificadas no Instituto 
Nacional de Previdência Social 
(INPS).

A respectiva estrutura cria-
da, de cunho governamental, 
teve sua vigência até a Cons-
tituição Federal de 1988, mo-
mento que foi estipulado que 
os benefícios previdenciários 
do RGPS seriam limitados a 
um teto, com objetivo que não 
ultrapassasse o valor máximo, 
e assim foram reajustando até 
1998 atingindo o valor de R$ 
1.081,50. Porém, com a emen-
da constitucional - EC 20/98, 
foi editada uma norma interna 
(MP/INSS) onde o teto passou 
a ser R$ 1.200,00, e após, com 
a EC 41/2003, elevou o teto 
para R$ 2.400,00.

A partir destes novos valo-
res, passou-se a discutir nos 
Tribunais de Justiça a revisão 
para adequação dos valores 

Revisão do teto 
da aposentadoria 
ou pensão

dos benefícios às novas limita-
ções legais, especialmente aos 
beneficiados aposentados ou 
pensionistas antes dos novos 
tetos; matéria que foi objeto do 
Recurso Extraordinário - RE n. 
564354 de 12.09.2010, julgado 
pela maioria dos votos dos mi-
nistros do STF, que entende-
ram que o beneficiado tem di-
reito à revisão do beneficio do 
teto quando houve prejuízos 
com a normativa inserida pela 
EC 20/98 e EC 41/03.  Assim, 
os beneficiados têm direito à 
revisão, seja com requerimen-
to administrativo ou com in-
gresso de ação junto ao Poder 
Judiciário.

Dra. Julinda da Silva 
- advogada OAB/RO 2146
- doutoranda em Ciências Jurídicas e 
Sociais /UMSA-AR. 
- Mestre em Educação pela UFMS 
- especialista em Direito Processual 
Civil, Previdenciário e Tributário
- Docente do Curso de Direito da FAROL
www.silvaefontana.adv.com.br
Fone: (69) 3443-1570  Cacoal-RO
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Rinoplastia: 
a cirurgia das estrelas

Por ser situado no centro da face, o nariz é fundamental para 
a harmonia e beleza facial. Qualquer alteração da sua forma 

ou tamanho implica em grande mudança na estética da face. 
Atualmente existem técnicas sofisticadas que foram desenvolvi-
das para adequar o formato do nariz às características individuais 
da face de cada paciente.

A cirurgia do nariz pode ser realizada a partir dos 16 anos de 
idade, dependendo ainda do desenvolvimento das estruturas fa-
ciais e das alterações apresentadas.

Os motivos para a realização desta cirurgia podem ser pura-
mente estéticos: para diminuir as asas nasais ou afinar e levantar 
a ponta do nariz; ou funcionais: melhorar as funções respiratórias 
do paciente. É possível ainda reduzir ou aumentar o tamanho 
do nariz, alterar a forma da ponta e do dorso, corrigir sequelas 
de traumatismos, diminuir o tamanho das narinas, melhorar a re-
lação entre o nariz e o lábio superior e melhorar a forma de um 
nariz já operado previamente.

A rinoplastia moderna visa a obtenção de um nariz bonito e 
funcional, que se adapte à face e à origem étnica do pacien-
te. Esta cirurgia pode ser realizada em associação com outros 
procedimentos.

Um dos maiores temores são as cicatri-
zes. Praticamente não existem cicatrizes 

aparentes na cirurgia estética do na-
riz. Isto porque as incisões (cortes) 

são feitas “dentro do nariz” ou 
nos sulcos; consequentemen-
te não deixam vestígios apa-
rentes. Em casos especiais, 
uma cicatriz imperceptível é 
colocada na columela (parte 

inferior do nariz).
Outra dúvida frequente é 

em relação à anestesia. Tanto 
a anestesia local com sedação 

quanto a anestesia geral podem 
ser utilizadas dependendo de 
cada caso.

Para finalizar, a rinoplastia 
é uma cirurgia relativa-

mente simples, segura 
e com alto índice de 
satisfação dos pa-
cientes, o que a tor-
nou tão popular nos 
dias atuais.

Responsável técnico:
Dr. Marcelo Almeida 
- cirurgião plástico CRM/RO 2703
- formado pelo Instituto Ivo Pitanguy
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica

Com nossa formação trazemos novas propostas de atendi-
mento, unindo a excelência da cirurgia plástica à competência 
profissional, honestidade, cuidados individualizados e compro-
misso com a qualidade. Realiza, entre outros, os seguintes pro-
cedimentos em cirurgia plástica e estética: 

• 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 panturilha
• 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

Atendimento:
Porto Velho: (69) 3224-6892
Ariquemes: (69) 3535-2431
Jaru: (69) 3521-6054
Ouro Preto (69) 3461-2740
Ji-Paraná: (69) 3422-2331
Cacoal: (69) 3443-4984
Rolim de Moura: (69) 3442-2463
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Dra. Adriana Vieira de Almeida
 - médica oftalmologista 
CRM/RO 2710
- especialista em cirurgia de catarata, 
oftalmopediatria e estrabismo

Dr. Henrique Dias de Almeida 
-cirurgião-dentista
CRO/RO 1961
-especialista em periodontia e 
implantodontia

Fone: (69) 3441-0252 
Rua Antônio de Paula Nunes, 1462 

Centro - Cacoal-RO

Vários fatores provocam o 
escurecimento dos den-

tes. As causas mais comuns 
são:  *ingestão de alimentos 
com alta capacidade de pig-
mentação (café, refrigerante, 
vinho tinto, chocolate); *hábi-
to do cigarro, idade (os dentes 
escurecem com o tempo); *for-
mação (genética de cada indi-
víduo);   *antibióticos (durante 
a fase de formação dos den-
tes); *tratamento endodôntico 
inadequado.

Em geral qualquer pessoa 
pode fazer o clareamento dental 
a laser, desde que tenha dentes 
sem muitas restaurações. O cla-
reamento dental a laser é a téc-
nica mais moderna, mais rápida 
e mais eficiente atualmente para 
promover o clareamento dos 
dentes. Nesta técnica, um gel a 
base de peróxido de hidrogênio 
com concentração de 35% é 
aplicado sobre a superfície ex-
terna dos dentes e o laser, jun-
tamente com o conjunto de lu-

Clareamento 
dental a laser 

zes (LED), são aplicados sobre 
este gel, ativando a liberação de 
moléculas de oxigênio. Estas 
moléculas de oxigênio libera-
das penetram na estrutura den-
tária, eliminando os pigmentos 
causadores das manchas. Esta 
técnica tem como vantagens: 
Rapidez: Uma a duas sessões 
de aproximadamente 1 hora (as 
duas arcadas); Comodidade:  
não há necessidade do uso de 
moldeiras a noite durante se-
manas; Segurança: sensibili-
dade, quando houver, é menor, 
e dura apenas 24hrs após o 
tratamento.

O clareamento a laser é 
seguro para gengivas e den-
tes. O agente clareador não 
tem contato com a gengiva, 
pois ela é protegida com um 
material borrachoide. Não há 
também perigo para os dentes, 
pois o clareamento não afeta 
a estrutura dentária. O clare-
amento não altera a cor das 
restaurações já existentes, age 
apenas sobre o dente, sendo 
necessária a substituição das 
restaurações antigas que fica-
rem em desarmonia estética 
após o clareamento. Os dentes 
clareados podem escurecer 
novamente, mas nunca voltam 
à cor que tinham antes. Após 1 
a 2 anos pode 
haver necessi-
dade de uma 
manutenção.

A alergia ocular é uma for-
ma de alergia bastante 
comum. Quase dois em 

cada três pacientes com alergia 
(rinite, sinusite ) vão apresentar 
sintomas oculares de alergia.

Teoricamente, qualquer coi-
sa pode causar alergia. Pólen 
e ácaro são os alérgenos mais 
comuns. A maioria desses alér-
genos está no ar, como pólen, 
ácaro, poeira, mofo, pelo de 
animal e produtos de limpeza.

A alergia é uma resposta 
exagerada do organismo ao 
contato com alguma substân-
cia estranha. Por exemplo, o 
contato com o pólen das flo-
res não causa nenhum proble-
ma na maioria das pessoas, 
mas em pessoas sensíveis ela 
causará alergia, com sintomas 
de rinite, sinusite, asma e con-
juntivite.

A alergia ocular apresenta 
sintomas que parecem uma 
conjuntivite. O principal sinto-
ma da alergia ocular é a co-
ceira (prurido). Praticamente 

pode-se afirmar 
que não existe 
alergia se não 
houver coceira. 

Coceira nos 
olhos pode ser 
sinal de alergia 
ocular

Outros sintomas comuns são: 
lacrimejamento excessivo, ver-
melhidão, irritação, sensação 
de areia, inchaço das pálpe-
bras, ardência e queimação 
nos olhos, entre outros.

A alergia ocular sempre 
ocorre nos dois olhos, embora 
um olho possa ser mais aco-
metido do que o outro. A do-
ença geralmente é leve, mas 
costuma ser recorrente.

Em formas graves, os sinto-
mas são muito intensos e atra-
palham muito a vida do pacien-
te. Pode inclusive causar lesões 
na córnea com comprometi-
mento permanente da visão.

Uma vez que a alergia já se 
instalou, EVITE COÇAR OS 
OLHOS.

Cada vez que coçamos os 
olhos, mais mediadores quími-
cos da alergia são liberados, 
causando ainda mais coceira, 
fazendo assim um círculo vi-
cioso. Além disso, coçar muito 
os olhos pode causar outros 
problemas como lesões na 
córnea a até uma doença cha-
mada ceratocone. 
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A osteoporose é uma doença 
que se caracteriza pela 

diminuição de massa óssea, 
com o desenvolvimento de 
ossos ocos, finos e de extrema 
fragilidade, tornando-os mais 
sujeitos a fraturas.

É uma doença silenciosa e 
raramente apresenta sintomas 
antes que aconteça algo de 
maior gravidade, como uma 
fratura espontânea, ou seja, 
sem estar relacionada a um 
trauma. 

As mulheres são as mais 
atingidas pela doença, uma vez 
que na menopausa os níveis 
de estrógeno (hormônio femi-

nino) caem bruscamente. Com 
a queda, os ossos passam a 
incorporar menos cálcio e se 
tornam mais frágeis. De acordo 
com estatísticas, a cada quatro 
mulheres, somente um homem 
desenvolve a osteoporose.

Dados estatísticos reve-
lam que dez milhões de bra-
sileiros sofrem de osteopo-
rose. Uma a cada três mulhe-
res com mais de 50 anos tem 
a doença. 75% dos diagnósti-
cos são feitos somente após 
a primeira fratura. No Brasil, a 
cada ano ocorrem cerca de 2,4 
milhões de fraturas decorren-
tes da osteoporose. Duzentas 

O que você deve saber sobre 
OSTEOPOROSE e 
DENSITOMETRIA ÓSSEA

mil pessoas morrem todos os 
anos no país em decorrência 
destas fraturas.

Os locais mais comuns atin-
gidos pela osteoporose são 
a coluna, o colo do fêmur, o 
punho e as vértebras. Destas, 
a fratura mais perigosa é a do 
colo do fêmur. É também por 
causa da osteoporose que as 
mulheres perdem altura com a 
idade.

Para diagnóstico da oste-
oporose, o exame mais difun-
dido é a densitometria óssea. 
É considerado como método 
“padrão ouro” para detecção 
da doença. As pessoas devem 
ficar atentas aos fatores de 
risco: raça branca, vida seden-
tária, menopausa, baixa esta-
tura, fratura espontânea prévia 
e hereditariedade.

É indicado que as pessoas 
façam a partir de 65 anos o 
exame de densitometria óssea 
para detectar a osteoporose. 
Alguns especialistas reco-
mendam que se inicie a pes-
quisa da osteoporose a partir 
dos 50 anos. Para as mulhe-
res com algum dos fatores 
de risco, como, por exemplo, 
baixa estatura ou hereditarie-
dade, deve-se começar mais 
precocemente, realizando os 
exames anualmente a partir da 
menopausa.

A osteoporose é uma doença 
que pode ser facilmente preve-
nida através de uma  ingestão 
adequada de cálcio (derivados 
do leite, vegetal verde-escuro, 
amêndoas e peixes) e vitamina 
D. Exposição ao sol, exercícios 
físicos (musculação e ativida-

des de impacto), não ingestão 
de álcool e não fumar também 
são fatores importantes para a 
prevenção da osteoporose.

Os grupos de maior risco 
são: mulheres, fumantes, con-
sumidores de álcool ou café 
em excesso, pessoas com dia-
betes, pessoas com atividade 
física inadequada (excesso ou 
ausência) e que tenham paren-
tes próximos portadores da 
doença.

Dr. Sérgio Arantes 
- médico ortopedista 
CRM 255-RO
- Membro titular da 
SBOT e da SBDENS
- Certificado de habilitação em 
densitometria óssea pelo Colégio 
Brasileiro de Radiologia 
- Certificado de densitometrista 
clínico conferido pela ISCD (Inter-
national Society for Clinical Densi-
tometry) 
- médico responsável pelo Centro 
Diagnóstico de Osteoporose da 
Clínica Ortotrauma - Ji-Paraná-RO
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As infecções do trato uriná-
rio (ITUs) são as infecções 

bacterianas mais frequentes 
em humanos. É mais comum 
nas mulheres, na fase sexu-
almente ativa, e nos homens, 
após os 50 anos, devido às 
alterações da próstata. Nos 
Estados Unidos, ocasionam 
sete milhões de consultas 
médicas por ano.

A cistite é a ITU mais fre-
quente, definida como infec-
ção da bexiga, por bactérias 
vindas através da uretra. Os 
sintomas mais comuns são 
dor ao urinar, dor na parte in-
ferior do abdome e sensação 
constante de “bexiga cheia”.

A pielonefritese manifes-
ta com dor lombar, febre e 
vômitos, sendo considerada 
uma ITU complicada devido 
à maior gravidade do quadro 
clínico.

O tratamento em ambos 
os casos é realizado com an-
tibióticos, analgésicos e ou-
tras medicações para alívio 
dos sintomas.

A Escherichia coli é a bac-
téria responsável por 70 a 
95% dos casos de ITU, sen-

Vacina para 
infecção 
urinária

do capaz de migrar da flora 
anal e vaginal, para a uretra e 
daí para a bexiga.

A ITU é considerada re-
corrente quando ocorrem 
três ou mais episódios em 
um ano. Nestes casos são 
recomendados outros cuida-
dos a fim de evitar que a ITU 
volte a ocorrer. Por exemplo: 
uso de antibióticos por tem-
po prolongado, probióticos, 
acidificação da urina, suco 
de cranberry e imunoterapia, 
através de vacina.

A vacina é produzida com 
partículas da bactéria Es-
cherichia coli e administrada 
em cápsulas para uso oral. 
A vacina estimula o sistema 
imunológico e dificulta a pro-
liferação das bactérias. Vem 
sendo usada há três anos 
com excelentes resultados.

Dr. Rodrigo Zipparro 
- médico urologista CRM/RO 2142
- membro titular da Sociedade 
Brasileira de Urologia
Atendimento:
Fone: (69) 3422-2331 - CEMED
3422-1063 - HCR
Ji-Paraná-RO
Fone: (69) 3214-6844 - Hospital Unimed
Porto Velho-RO
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É interessante como nos dias 
de hoje ainda encontramos 

pessoas que não acreditam 
em uma entidade superior, 
criadora de tudo e de todos, 
qualquer que seja o seu nome: 
Deus, Alá, Buda, Jeová, Gran-
de Arquiteto do Universo, não 
importa. Não acreditam.

Outro dia me deparei com 
um destes que se dizem ateu. 
Conversa vai, conversa vem, 
e aproveitei para expor o meu 
ponto de vista contando uma 
história que conheço desde os 
meus tempos de infância:

“Um homem foi ao barbeiro 
e enquanto tinha seus cabelos 
cortados conversava com ele. 
Falava da vida e de Deus. Daí 
a pouco, o barbeiro incrédulo 
não aguentou e falou:

- Deixa disso, meu caro, 
Deus não existe!

- Por quê?
- Ora, se Deus existisse não 

haveria tantos miseráveis, pas-
sando fome! Olhe em volta e 
veja quanta tristeza. É só andar 
pelas ruas e enxergar!

- Bem, esta é a sua maneira 
de pensar, não é?

- Sim, claro!
O freguês pagou o corte 

e foi saindo, quando avistou 
um maltrapilho imundo, com 
longos e feios cabelos, barba 
desgrenhada, suja, abaixo do 
pescoço.

Não aguentou, deu meia-
volta e interpelou o barbeiro:

- Sabe de uma coisa? Não 

O ateu...

acredito em barbeiros!
- Como?
- Sim, se existissem barbei-

ros, não haveria pessoas de 
cabelos e barbas compridas!

- Ora, eles estão assim por-
que querem. Se desejassem 
mudar, viriam até mim!

- Agora você entendeu”.
E alguns ainda dizem: sou 

ateu, graças a Deus!

Sérgio Coaracy Pontes
Fone: (69) 3441-5233 
Cacoal-RO
Fone: (69) 3451-2395 
Pimenta Bueno-RO

Escleroterapia: 
aplicação de 
microvarizes
Microvarizes, aranhas vas-

culares, telangiectasias 
são minúsculas ramificações 
dos vasos, de coloração aver-
melhadas, aparecem geral-
mente nos membros inferiores, 
geralmente assintomáticas e 
promovem incômodo estético.

As microvarizes surgem de-
vido a alterações na parede 
desses vasos. Seu apareci-
mento está relacionado à he-
reditariedade, obesidade, vício 
postural, sedentarismo, pílulas 
anticoncepcionais e reposi-
ção hormonal, gravidez, entre 
outros. 

Para prevenção de micro-
varizes não existe um método 
totalmente garantido. O que 
conseguimos é diminuir a in-
cidência, pois se trata de uma 
doença crônica e vai acompa-
nhar a pessoa por toda sua 
vida. Dentre os cuidados que 
devemos ter é praticar exercí-
cio físico regularmente, con-
trole do peso, evitar ficar muito 
tempo sentado ou em pé, fazer 
uso de meias que promovem 
compressão (se indicado por 
médico).

O tratamento para micro-va-
rizes mais comum é a escle-
rose com medicamento (“apli-
cação de vasinhos”). Pode 
ser realizado também com 
LASER, Luz Intensa Pulsada e 
Radiofrequência.

A esclerose das microvarizes 
pode ser realizada com vários 
tipos de medicamentos, sendo 
que o mais usado é a glicose 
hipertônica. O procedimento 
consiste na injeção do medi-
camento dentro das microva-
rizes, com agulha muito fina, 
o qual provoca destruição dos 
vasos que são absorvidos pelo 
organismo em alguns dias. O 
procedimento é realizado em 
consultório médico, podendo 
retornar ao trabalho imediata-
mente, devendo seguir ape-
nas algumas orientações feitas 
pelo seu médico variando de 
acordo com cada caso.

Dr. Paulo Cezar de Almeida
- médico CRM-RO 2300
Clínica Bella Dream
(Centro de Estética Corpo&Imagem)
Fone: (69) 3441-8394 Cacoal-RO
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A medicina natural ou alternativa constitui-
se num grande universo de tratamento 

cuja abordagem não oferece uma direção 
muito fácil. E nesta imensidão temos que re-
colher o que os diferentes tipos de tratamen-
to reservam para as doenças do fígado.

A medicina natural, ou alternativa, é uma 
forma de tratamento que se utiliza dos ele-
mentos da natureza, sejam eles orgânicos 
e/ou minerais, além dos antropsóficos. Exis-
tem mais ou menos cento e oitenta tipos de 
medicina natural em uso em nosso país.

O Ministério da Saúde vem discutindo uma 
Política Nacional de Medicina Natural e Prá-
ticas Complementares (MNPC) desde 1999, 
que se iniciou com a inclusão de consultas 
médicas em homeopatia e acupuntura, com-
plementando em 2003 com a ampliação do 
acesso aos medicamentos fitoterápicos.

Desta forma, dentro da política do SUS-
MS, reconhecem-se quatro tipos de medici-
na natural: Acupuntura, Homeopatia, Fitote-
rapia e Medicina Antroposófica. Porém, não 
devemos esquecer e deixar de considerar as 
mais de cento e oitenta outras práticas não 
oficiais.
Acupuntura

- Faz parte da medicina oficial, reconhe-
cida como especialidade, com resultados 
aceitáveis como tratamento analgésico. Po-
rém, em hepatologia seus valores são ques-
tionáveis, existindo poucos trabalhos científi-
cos direcionados.
Homeopatia

- A homeopatia também faz parte da me-
dicina oficial, cuja estratégia terapêutica é 
bem conhecida. Utiliza preparado a base 
de ervas, de conhecimento milenar, além de 
elementos inorgânicos. O grande problema 
para análise dos resultados dos estudos ho-
meopáticos nas doenças do fígado reside 
inicialmente na diferença de linguagem e 
conceitos entre as duas especialidades (ho-
meopatia x hepatologia). 
Fitoterapia

- É uma das práticas mais antigas do 

Doenças hepáticas: 
a medicina natural 
tem espaço nesta 
terapia?

mundo, cuja sistematização desenvolveu-se 
a partir da Idade Média e cujas plantas são 
utilizadas até hoje. Em um cálculo aproxi-
mado (subestimado) existem cerca de 1.300 
ervas constituindo o arsenal fitoterápico. No 
Brasil algumas plantas são tradicionalmente 
usadas pela população para doenças do fí-
gado ou pelos sintomas a ele atribuídos: bol-
do, alcachofra, jaborandi e picão. As evolu-
ções naturais das doenças hepáticas ou dos 
sintomas confundem o usuário leigo com o 
pretenso efeito farmacológico destas ervas. 
Várias frutas também são recomendadas pe-
los especialistas.
Medicina Antroposófica

- Também aceita pela Política Nacional de 
Medicina Natural e Práticas Complementa-
res, é uma forma de autoajuda que se utiliza 
de três formas de organização: vital, anímica 
e espiritual. A avaliação dessas práticas ou 
conceitos nas doenças do fígado afasta-se 
da medicina experimental e científica.

O restante das práticas complementares 
de medicina natural e que são utilizadas pela 
população para tratar diversos males, tendo 
o fígado com papel de destaque, vão desde 
a cromoterapia até rezas e benzeções que 
podem até ter efeitos psicologicamente vá-
lidos diante da fé, desespero, ignorância ou 
dificuldade de acesso à medicina oficial.

A medicina natural resulta de tradição oral 
e práticas imemoriais, que para um estudo 
científico deve haver confronto entre os sin-
tomas que o leigo atribui ao fígado e à ver-
dadeira hepatopatia de diagnóstico médico. 
Enquanto estudos controlados não forem 
adequadamente realizados, a eficácia, efeti-
vidade e segurança da medicina natural são 
inconclusivos, absolutamente indistinguíveis 
de um efeito placebo.

Dr. Arthur Freire de Barros
- médico CRM/RO 643
- Gastrocirurgia e Endoscopia Digestiva
Hospital e Maternidade São Paulo 
Fone: (69) 3441-4611 Cacoal-RO
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Um estudo da Universidade 
de Londres, publicado no 

Journal of the American Col-
lege of Cardiology, vem pro-
var que quem passa mais de 
quatro horas passivamente em 
frente a um monitor, seja de TV 
ou de computador, tem duas 
vezes mais probabilidade de 
ter sérios problemas cardíacos 
que uma pessoa que sabe dis-
tribuir melhor o seu tempo em 
atividades sedentárias.

Este estudo foi o primeiro a 
associar o tempo que uma pes-
soa passa em frente ao monitor 
e os ataques cardíacos fatais e 
os não fatais. Ainda, de acordo 
com o estudo, quando se gas-
ta mais de quatro horas por dia 
com esta atividade, levando-se 
em conta todas as causas, o 
risco de mortalidade aumenta 
48%, e o risco de eventos car-
díacos, 125%.

Além dos fatores de risco 
conhecidos, como o fumo ou 
hipertensão, os cientistas pro-
curaram as causas dos pro-
blemas cardíacos no lazer das 
pessoas, porque sabem que 

Computador é 
prejudicial ao 
coração?

os adultos passam muito tem-
po inativos, ou enquanto tra-
balham sentados, ou também 
quando estão em tempo livre, 
ficando até doze ou treze horas 
em frente a um computador, a 
uma TV. 

De acordo com o que se 
sabe até agora, os riscos para 
a saúde podem não ser mini-
mizados apenas com exercício 
físico. É necessário que haja li-
mitação nas atividades seden-
tárias. É preciso impor limites 
enquanto estamos vendo TV ou 
no computador. Todo excesso 
é prejudicial ao coração. 

Fazer uma avaliação com um 
cardiologista periodicamente, 
aliada a hábitos saudáveis, aju-
da a prevenir sérios problemas 
cardiovasculares. O ideal é que 
se faça um check-up pelo me-
nos uma vez por ano.

Dr. Credival de Carvalho 
- médico cardiologista CRM/RO 187
CMC - Centro Médico de Cacoal
(69) 3443-2001 - Cacoal-RO
Hospital e Maternidade São Paulo
(69) 3441-4611 - Cacoal-RO

Sempre tive interesse em 
divulgar aos leitores em ge-

ral a importância que deve ser 
dada ao profissional da advo-
cacia quando o assunto é per-
tinente às funções que exerce 
como operador do direito. 

A ótica é muito simples. 
Como se sabe, o juiz julga, o 
promotor acusa e o advogado 
defende. São funções com pe-
culiaridades bastante distintas.

É ilusório imaginar, por 
exemplo, que um juiz ou um 
promotor possuam mais co-
nhecimento jurídico do que 
um advogado. Isso não é ver-
dade. Cada qual desempenha 
a sua tarefa, dentro das suas 
limitações.  A eles não é dado 
qualquer hierarquia ou subor-
dinação uns para com os ou-
tros, sendo o advogado inde-
pendente. 

Ocorre que, muitas vezes, 
esse profissional é mal interpre-
tado quando está no desempe-
nho do seu trabalho. Ora ouve-
se pessoas leigas dizerem que 
o advogado está proferindo 
“inverdades”, quando sequer 
sabem que esse profissional 
nada mais é do que um “inter-
locutor da parte”. 

Trocando em miúdos, o ad-
vogado funciona como se fos-
se um tradutor do cidadão pe-
rante o juiz, na luta incansável 

Advogado: 
indispensável à 
administração 
da justiça

pela busca dos seus direitos. É 
por isso que o juiz não se co-
munica com a parte, mas sim 
com o seu advogado (com o 
advogado da parte). 

O cidadão tem a obrigação 
de conhecer o seu direito, de 
modo que utilize o advogado 
como seu interlocutor judicial. 

Os fatos, segundo a lei pro-
cessual, devem ser expostos 
conforme a verdade. O advo-
gado não pode alterá-los para 
auferir vantagens indevidas 
juntamente com o seu cliente, 
sob pena de responder junta-
mente com ele por litigância de 
má-fé, além de sujeitar-se ao 
pagamento de multa e indeni-
zação em quantia não superior 
a 20% sobre o valor da causa.  

A Constituição Federal em 
seu art. 133 preceitua que “o 
advogado é indispensável à 
administração da justiça”, e 
não da “injustiça”.

Dr. José Júnior Barreiros
- advogado OAB/RO 1405
www.advocaciabarreiros.com.br
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO
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Móveis Bianchini é uma 
marca, um novo con-

ceito de marcenaria cujo 
objetivo é desenvolver pro-
dutos voltados ao estilo e 
requinte do cliente.

Instalada em Cacoal des-
de 1992, ano de sua funda-
ção, atende a demanda de 
móveis planejados e sob 
medida, confeccionados 
em MDF e madeira revesti-
da com fórmica, executan-
do seus próprios projetos 
e também em parceria com 
os arquitetos da região.

No ano em que comple-
ta vinte anos de existência, 
a Móveis Bianchini, sob a 
direção geral do empresá-
rio Roberto Bianchini, tem 
como objetivo estar com 
uma nova linha de produ-
ção, inteligente, eficaz e 
mais produtiva. Isso só será 
possível graças à atual au-
tomatização da fábrica, com 
estudo de layout dos novos 
equipamentos adquiridos e 
bem dispostos no parque 
fabril. 

A empresa adquiriu este 
ano dois equipamentos 

fundamentais para a auto-
matização da fábrica, e sua 
meta é instalar um terceiro 
equipamento ainda este 
ano. Desta forma, estará 
promovendo a otimização 
de sua mão de obra, me-
lhorando ainda mais a qua-
lidade de seus produtos e 
satisfazendo o cliente, seu 
principal objetivo.

Diferente de 1992, início 
da Móveis Bianchini, a em-
presa contava com apenas 
o trabalho de quatro pesso-
as. Tem hoje em seu quadro 
uma equipe de treze cola-
boradores e uma capacida-
de de produção muito maior 
que em sua fundação, fato 
este que se deu por meio 
de mudança da utilização 
da matéria prima na confec-
ção dos produtos e cons-
tantes modernizações de 
máquinas e equipamentos 
voltados à produção.

A direção da Móveis Bian-
chini está sempre antenada 
às tendências de mercado 
e buscando se antecipar 
às necessidades e desejos 
dos seus clientes.

Expansão é meta da Móveis Bianchini

Rua Machado de Assis, 1822 
Bairro Industrial
Fone: (69) 3441-1648 Cacoal-RO
moveisbianchini@hotmail.com   
www.moveisbianchini.com.br

Daniela e Roberto Bianchini 
- empresários
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Observamos na Ortopedia um progres-
so significativo na cirurgia artroscópica 

mundial nos últimos dez anos. O artroscópio 
mudou acentuadamente a abordagem do 
cirurgião ortopédico ao diagnóstico e trata-
mento de diversas afecções articulares. Um 
grau elevado de precisão clínica e liberdade 
do cirurgião em chegar a espaços intrarticu-
lares mais profundos, combinado com baixa 
agressividade cirúrgica, passou a proporcio-
nar reparos impraticáveis até então.

A artroscopia destaca-se prin-
cipalmente no tratamento das 
lesões dos joelhos (lesões me-

niscais, ligamentares e 
cartilaginosas) e dos 

ombros (lesões 
dos tendões do 
manguito rota-

Os dependentes de plano de saúde agora 
têm garantida a sua permanência no pla-

no com a morte de seu titular. 
O direito foi previsto na SN n.13 da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar com base nos 
princípios dispostos na Constituição de 1988, 
especialmente o da igualdade, o da dignida-
de da pessoa humana, o da liberdade, o da 
proteção da segurança jurídica e o da prote-
ção à entidade familiar, que dá o entendimen-
to de que o término do período de remissão 
não extingue o contrato de plano familiar. Ou 
seja, os dependentes assumem o pagamento 
das mensalidades e têm garantido o direito de 
manutenção do plano nas mesmas condições 
contratuais. 

Esta nova regra está em vigor desde no-
vembro de 2010 e vale para todos os contratos 
familiares em que a operadora oferecer remis-
são, ou seja, a permanência dos dependentes 
no plano por um período em situações como 
a morte do titular, inclusive para os contratos 
assinados antes de janeiro de 1999. A extin-
ção desses contratos é considerada infração, 
passível de multa. Infelizmente estão excluídos 
desta nova regra os planos empresariais/cole-
tivo e coletivos por adesão.

Além disso, prevê a manutenção do convê-

Planos de saúde: 
como ficam após a 
morte do titular?

nio médico para 
órfãos e viúvos, e 
mais a manuten-
ção das mesmas 
caracter ís t icas 
de cobertura e 
mensalidade aos 
integrantes de 
planos familiares, 
pois antigamen-
te a remissão do 
contrato parecia 
uma armadilha, 
pois após o prazo 

Dra. Ângela Maria Dias Rondon Gil
- advogada – OAB/RO 155-B
Colaboração: Dra. Thaís Bernardes Maganhini 
- advogada/professora Ms. da UNIR
Fone:  (69) 3441-0791
Cacoal - RO

de 3 a 5 anos de remissão, o seu contrato era 
cancelado, e a única opção era fazer um novo 
contrato com mensalidades bem mais altas.

Para conseguir este benefício o dependen-
te deverá procurar a operadora do plano de 
saúde e pleitear expressamente, mediante 
protocolo, a manutenção do preço das men-
salidades e as características,  para que o usu-
ário tenha prova da solicitação.

Caso o beneficiário não consiga o direito, 
deverá registrar a reclamação na Agência Na-
cional de Saúde Suplementar, e procurar um 
advogado de sua confiança para ter garantido 
seu direito.

Artroscopia: baixa 
agressividade cirúrgica

dor, instabilidade 
ou luxações).  É 
indicada também 
em procedimen-
tos no cotovelo, 
punho, tornozelo 
e quadril.

As vantagens 
dos procedimen-
tos artroscópicos 
superam em mui-
to os procedimen-
tos abertos con-
vencionais: baixa 
agressividade, in-

Dr. Rodrigo Colacino Silva
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 2.666/ TEOT 10810
- vídeoartroscopia de ombro e joelho
Clinica Monte Cristo Saúde
Fone: (69) 3443-3093
Cacoal-RO

cisões menores (cicatrizes), resposta infla-
matória menos intensa, maior eficácia diag-
nóstica, redução do tempo de internação, 
redução na porcentagem de complicações, 
recuperação precoce e pós-operatório me-
nos doloroso, possibilidade de realização 
de procedimentos cirúrgicos difíceis ou im-
possíveis através de técnicas abertas. Como 
desvantagens, temos: os materiais com cus-
to elevado, e uma curva de aprendizado lon-
ga para o cirurgião.
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Desde que foram descober-
tos, os antibióticos passa-

ram a ser usados em larga es-
cala. É claro que para auxiliar 
no combate às infecções cau-
sadas por bactérias, mas, infe-
lizmente, também no combate, 
erradamente, a outros tipos de 
infecções onde não deveriam 
ser usados.

Os antibióticos à disposição 
da classe médica basicamente 
se classificam em bactericidas 
(que destroem as bactérias 
sensíveis) e os bacteriostáticos 
(que não destroem as bacté-
rias, mas inibem seu cresci-
mento e multiplicação no orga-
nismo, permitindo que as defe-
sas orgânicas as destruam).     

Com essas qualidades as-
sociadas ao uso consciente e 
sempre orientado por prescri-
ção médica, dentro de poso-
logia adequada, eles são, sem 
dúvida, um dos maiores aliados 
dos médicos no tratamento de 
seus pacientes.

Porém, cada vez mais au-
mentam os casos de bactérias 
resistentes a antibióticos, o que 
preocupa, e muito, às autorida-
des responsáveis pela saúde 
pública.

Entre as causas principais 
da indução à resistência bac-
teriana podemos citar: *uso 
inadequado como tratamento 
de quadros virais com antibióti-
cos; *doses erradas, pois cada 
antibiótico tem sua dosagem 

O abuso no uso 
de antibióticos

correta para cada tipo de infec-
ção; *erro na administração, 
onde muitos pacientes acredi-
tam que podem tomar os anti-
bióticos na hora e pelo tempo 
que querem; *prescrições mé-
dicas inadequadas com pes-
quisas mostrando que alguns 
médicos sentem-se pressiona-
dos a ministrar antibióticos.

Portanto, é importante se 
promover mudanças de com-
portamento tanto por médicos 
como por pacientes de ma-
neira consciente e parcimo-
niosa, para que no futuro não 
tenhamos que abrir mão de 
um grande recurso no trata-
mento de infecções causadas 
por bactérias, pois a resistên-
cia bacteriana é uma realidade 
preocupante.  

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

A odontologia é uma ativi-
dade que na sua relação 

contratual de prestação de 
serviços odontológicos tem 
como regra geral, por objeto 
destes contratos com pacien-
tes, obrigações de meios e 
não de resultado, ou seja, a 
responsabilidade civil a qual 
está sujeito o cirurgião-dentista 
quando atua como profissional 
liberal é subjetiva, exige como 
requisitos, além do dano e do 
nexo causal, a comprovação 
da configuração da culpa (14, 
§ 4º CDC c/c art. 186, CC). As-
sim, cabe ao paciente de aten-
dimento odontológico o ônus 
de comprovar a culpa do cirur-
gião-dentista. 

Ausente esta prova, não há 
como responsabilizar civilmen-
te o profissional desta área, 
menos chance terá o paciente 
de lograr êxito em sua deman-
da judicial se o cirurgião-den-
tista conseguir demonstrar, em 
juízo, que no exercício de sua 
função não teve uma conduta 
culposa, ou seja, não atuou 
com imperícia, imprudência 
ou negligência, que agiu de 
acordo com os procedimentos 
técnicos recomendados para 
o caso, pois, se o tratamento 
odontológico é condizente com 
o quadro odontológico apre-
sentado pelo paciente, não há 
do que inculpar o profissional.     

Porém, se caso for possível 
prever o resultado, ou se o den-

O cirurgião-dentista e a 
responsabilidade civil

tista prometer ao paciente uma 
possibilidade de resultado, ele 
deverá cumprir o prometido 
sob pena de ter que indenizar 
o dano e/ou a insatisfação do 
paciente.

É relevante destacar ainda 
que na obrigação de meio, 
conforme relatado, não há 
como prever o resultado, o que 
não exime o dentista de em-
pregar todos os meios neces-
sários para a cura ou solução 
do problema, apesar de não 
poder assumir a responsabi-
lidade quanto ao desenvolvi-
mento final do tratamento. Ele 
deverá se utilizar de todos os 
meios e recursos disponíveis 
para conseguir o melhor resul-
tado possível para a saúde dos 
seus pacientes.

Dra. Claudia Jackeline A. de Araújo
- advogada OAB/RO 4522
- pós-graduanda em Direito Médico 
pelo CENBRAP/Goiânia-GO
e-mail: claudiajackeline@gmail.com
Fone: (69) 9243-9253 
Cacoal-RO
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A mamografia é a principal 
arma na detecção precoce 

do câncer de mama e ainda é 
o melhor método utilizado para 
o rastreamento. Reduz a morta-
lidade em até 34% entre mulhe-
res de 50 a 74 anos.

 O câncer de mama é o cân-
cer de maior frequência entre 
as mulheres do Brasil e do mun-
do. Em 2008 a estimativa foi de 
49.400 novos casos no Brasil. 

 No Brasil o Colégio Brasilei-
ro de Radiologia (CBR), a Fede-
ração Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia (FEBRASGO) e a 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM) recomendam 
o exame a partir dos 40 anos, 
com periodicidade anual. O 
rastreamento mamográfico em 
mulheres com maior risco para 
desenvolver o câncer de mama 
deve ser realizado mais cedo. 
Atualmente a proposta é iniciar 
o rastreamento dez anos antes 
da idade na qual a enfermidade 
foi diagnosticada em um paren-
te de 1º grau: mãe, pai, irmã ou 
irmão.

O rastreamento do câncer 
de mama pode ser feito por:

A. Autoexame da mama: 
apesar de ter um custo baixo, 
requer treinamento e é pouco 
utilizado pelas mulheres. Pode 
ser realizado deitado, em fren-
te ao espelho ou debaixo do 
chuveiro. Com o braço eleva-
do acima da cabeça, apalpe as 
mamas com as pontas dos de-
dos em movimentos circulares, 

Mamografia: 
prevenção 
contra o câncer

procure por caroços ou endure-
cimentos nas mamas ou axilas, 
depressões, retrações da pele e 
mamilos, ou outras alterações.  

B. Exame clínico: requer do 
médico uma técnica sistemá-
tica de examinar a mama da 
paciente.

C. Métodos de Imagens (ma-
mografia, ultrassonografia e res-
sonância magnética): apresen-
tam elevada sensibilidade, mas 
com custo moderado a alto. De 
todos os métodos de imagem, a 
mamografia é o único explicita-
mente aprovado pelo FDA (US 
Food and Drug Administration) 
para o rastreamento do câncer 
de mama.

A filosofia do rastreamento, 
baseada na detecção, no diag-
nóstico e no tratamento preco-
ce é, portanto, interromper a 
progressão da doença.

Rua Quintino Bocaiuva, 2390
Jardim Clodoaldo – Cacoal-RO
Fones: (69) 3443-2110 / 3443-2109 
                    3443-4800 / 3443-4009
Plantão: (69) 9212-0940 / 9988-6308

As doenças cardiovascula-
res se tornarão, em breve, 

a principal causa de morte em 
todo o mundo, inclusive no Bra-
sil. Para mudar o rumo dessa 
história, devemos atuar da úni-
ca forma eficaz disponível atu-
almente, e esta forma se chama 
PREVENÇÃO. Para tanto, de-
vemos passar por avaliações 
periódicas a fim de verificar em 
quais condições nosso organis-
mo se encontra. São os conhe-
cidos “check-up”.

O check-up cardiológico é 
um procedimento que permite 
fazer diagnóstico das condições 
momentâneas de funcionamen-
to do coração, além de avaliar 
a presença de risco para do-
enças cardiovasculares, como 
a hipertensão, o infarto, a insu-
ficiência cardíaca e o AVC. Ele 
é composto do exame clínico, 
da investigação dos fatores de 
risco, da solicitação de exames 
complementares baseados nos 
dados encontrados nos dois 
primeiros, e na recomendação 
de intervenções preventivas.

Entre os principais fatores de 
risco para estas doenças, estão 
o colesterol e/ou triglicérides 
elevados, a hipertensão arterial, 
o diabetes, tabagismo, sedenta-
rismo e obesidade, sendo que a 
maioria dessas patologias é si-
lenciosa e sua primeira manifes-
tação pode ser devastadora, já 
na forma de doença grave. Por-
tanto, a investigação, mesmo 
em indivíduos sem sintomas, é 

A importância 
do check-up 
cardiológico

justificada e importante, sendo 
sempre guiada pelo exame clí-
nico, faixa etária e presença de 
fatores de risco.

Nos pacientes que apresen-
tam risco elevado para doenças 
cardiovasculares, a mudança 
enérgica do estilo de vida e o 
controle rigoroso dos fatores de 
risco podem modificar o prog-
nóstico e até mesmo retardar 
ou impedir o surgimento destas, 
além de possibilitar o tratamen-
to em fases iniciais da doença, 
o que garante evolução mais 
branda.

Com isso, demonstramos a 
importância de se realizar um 
check-up cardiológico, o que 
possibilita a prevenção de do-
enças graves e incapacitantes, 
levando a um futuro saudável 
para todos.

Como diz a sabedoria popu-
lar: a prevenção ainda é o me-
lhor remédio!

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista CRM/RO 2.340
- ecocardiografista
- especialista em Cardiologia pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Fone: (69) 3441-5166 / 3443-4008
e-mail: drafernandadettmann@hotmail.com
Cacoal-RO
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Gestão com credibilidade, seriedade e simplicidade pú-
blica são marcas da administração Cacoal a Serviço 

de Todos que tem trabalhado no presente pensando no 
futuro do povo cacoalense. Obras estão por todos os la-
dos. Foram executadas por todos os bairros, sem contar 
melhorias que estão sendo planejadas para serem exe-
cutadas em curto espaço de tempo. A renovação da frota 
dos maquinários e veículos com mais de 50 itens, entre 
caminhões, retroescavadeira, veículos e motocicletas para 
atender as várias secretarias municipais, funcionamento do 
aterro sanitário, são alguns exemplos que podemos citar.

Destacam-se os mais de 40 km de asfalto, recapeamen-
tos e bloquetes realizados nos bairros Vilage do Sol, Jardim 
Clodoaldo, Arco-Íris, Josino Brito, Novo Horizonte e outros, 
executados em parceria com Governo Estadual e Federal. 
Mais de 3 milhões de reais foram investidos no SAAE com 

a construção da nova Estação de Tratamento de Água em 
Cacoal e no Riozinho, bombas modernas, novas adutoras 
para atender os bairros Vista Alegre, Bandeirantes, Vitória, 
Conjunto Halley, Fortaleza, Vilage do Sol, e outros.

Construção de um moderno Centro de Educação Infan-
til no Vilage do Sol para atender mais de duzentas crianças, 
mais de 36 salas de aula nas escolas rurais, urbanas e cen-
tros de educação infantil, galerias nos bairros Nova Espe-
rança/Fortaleza e Josino Brito, Praça do Riozinho, mais de 
três mil manilhas colocadas na área rural e urbana, pontes, 
rotatórias, sinalização de trânsito, e tudo mais sendo plane-
jado para atender a comunidade, com unificação da saúde, 
mais equipamentos, asfalto, saneamento para melhor infra-
estrutura, desenvolvimento e qualidade de vida de todos. 

José Carlos Pereira – DRT 903/RO
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HPV é uma sigla do inglês  
que  significa Human Pa-

pilloma Vírus. Foi  reconheci-
do por Hipócrates  (460 -377 
a.C.)  e descrito na era roma-
na (25 d.C.)  como “verrugas 
da pele”. Em 1995, a OMS  
(Organização Mundial de Saú-
de) relacionou o vírus como 
agente etiológico do câncer 
do colo uterino, que também 

O que é HPV?

possui outros nomes: verru-
gas genitais, condiloma acu-
minado,  e crista de galo.

Cerca de 9 a 13% da popu-
lação esteve ou está contami-
nada pelo vírus. No Brasil esti-
ma-se em 20 mil novos casos 
de câncer de colo de útero 
por ano. 

São conhecidos mais de 
cem subtipos virais. Entre 
eles, os  de alto e baixo risco. 
Os tipos  16, 18, 31 e 45  são 
os de alto risco, responsáveis 
por 80% dos casos de câncer 
de colo de útero. Os do tipo 
6 e 11 são os responsáveis 
por 90% da popular “crista de 
galo“; de baixo risco.

As lesões  aparecerão por 
um tempo variável, de três se-

Dr. Edson Marquiori 
- médico ginecologista/obstetra 
e ultrassonografista
CRM/RO 885
- título de especialista em ginecologia 
e obstetrícia pela FEBRASGO
- título de especialista em 
ultrassonografia ginecológica 
pela FEBRASGO
- título de especialista em 
ultrassonografia geral pela CBR
Hospital e Maternidade São Paulo
ULTRACENTER
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

manas a meses, podendo ser 
encontrado, não apenas no  
colo  do útero, mas também 
na vulva, vagina, uretra, ânus, 
mucosa oral, laringe e pênis. 
“Em 60% dos casos as lesões 
podem ter regressão espontâ-
nea, e apenas 1% pode evo-
luir para o câncer”. (RICHARD 
– 1968)

Há várias formas de tra-
tamento, como: quimiote-
rapia, imunoterapia, física e 
cirúrgica.

Já existem disponíveis no 
mercado dois tipos de vaci-
na, sendo que uma abrange 
os HPVs 6, 11, 16 e 18, e a 
outra os HPVs 16 e 18 (pre-
ocupou-se mais com as for-
mas malignas). Ambas são 
tomadas em três doses, pos-
suindo a finalidade de reduzir 
em 80%  os casos de câncer 
e assim diminuindo em du-

zentas mil mortes no Brasil
A vacina deve ser usada  

em mulheres acima de nove 
anos, ou antes do início da ati-
vidade sexual, dando total se-
gurança à paciente por cinco 
anos. Após este período, não 
temos estudo sobre  a segu-
rança e proteção da vacina.
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Com atuação nos municípios 
de Cacoal e Ministro Andre-

azza, a Cooperativa de Crédito 
Rural de Cacoal – CrediCacoal, 
comemorou durante o último 
mês de abril seu aniversário 
de 11 anos de funcionamento, 
participando de maneira ativa 
do desenvolvimento desses 
dois municípios, propiciando 
aos seus cooperados a realiza-
ção de novos investimentos e a 
geração de bons negócios.

Para a Credicacoal apoiar 
e incentivar a cultura do asso-
ciativismo nos municípios onde 
ela está presente, mais que 
atender um dos fundamentos 
do cooperativismo, representa 
cumprir função e atender a ra-
zão de sua própria existência. 
Vários estudos demonstram 
que nas sociedades em que 
se desenvolvem a prática do 
cooperativismo, seus membros 
alcançam reconhecidamente 
melhor qualidade de vida e me-
lhor IDH.

Para o diretor-presidente da 
cooperativa, Gilmar Odorisi, ao 
completar 11 anos, a CrediCa-
coal consolida uma etapa im-
portante no processo de contri-
buição com o desenvolvimento 
regional. 

Aliás, hoje ser sócio da Cre-
diCacoal significa ser dono de 
uma instituição financeira que, 
a exemplo de um banco tra-
dicional, realiza descontos de 
cheques, recebe depósitos, faz 
aplicações no mercado financei-
ro, presta serviços de cobrança 
bancária, permite saques, con-
cede empréstimos, entre outros 
serviços específicos.

Importante destacar que 
além de todos esses serviços, 
os sócios da CrediCacoal não 
necessitam enfrentar filas, rece-
bem tratamento personalizado, 
contam com processos decisó-
rios próximos e simplificados, 
e contam ainda com a certeza 
de que todos os recursos mo-
vimentados na cooperativa per-
manecem dentro da cidade, ge-
rando novos negócios e aque-
cendo a economia local, sem 
falar na distribuição de sobras 
ao final de cada ano.

E para comemorar esses 11 
anos de funcionamento, a Cre-
diCacoal é quem presenteará 
o cooperado com várias me-
lhorias nos serviços prestados. 
Ainda no primeiro semestre de 
2011, não só a CrediCacoal, 
como também as demais co-
operativas integrantes do Sis-
tema Credisis, inicia as opera-
ções de seu sistema próprio de 
compensação financeira. 

Autorizada desde o início do 
ano pelo Banco Central, o Sis-
tema Credisis, do qual a Credi-
cacoal faz parte, passou a ser 
a primeira instituição de crédito 
cooperativo da Região Norte a 
operar um sistema próprio de 
compensação financeira, o que 
lhe confere autonomia em to-
das as suas operações. 

Isso significa que na práti-
ca, a CrediCacoal não preci-
sará mais utilizar o serviço de 
compensação de outras insti-
tuições para efetuar serviços 
rotineiros, como a compensa-
ção de cheques, cobranças e 
transferências interbancárias. 
Essa inovação, além de confe-

rir autonomia à cooperativa, vai 
reduzir sobremaneira o custo 
das operações financeiras, for-
talecendo o cooperativismo de 
crédito e gerando benefícios 
aos seus cooperados. 

Outra novidade que será 
adotada também pela CrediCa-
coal é o início da operação do 
sistema de compensação por 
imagem, que além de baixar 
gastos e tornar a compensação 
mais rápida, vai equiparar os 
horários de compensação das 
cooperativas com os horários 
praticados pelas demais insti-
tuições financeiras tradicionais. 

O diretor-financeiro da coo-
perativa, Vornei B. Costa, afir-
ma que a Credicacoal vive um 
grande momento, não só do 
ponto de vista da implantação 
de novos instrumentos e re-
cursos que visam melhorar a 
qualidade dos seus serviços, 
mas principalmente do ponto 
de vista de perspectiva de cres-
cimento. “A presença e a con-
solidação da Credicacoal na 
economia da região, deve-se, 
indiscutivelmente, à confiança 
depositada por seus coope-
rados, além de muito trabalho 
realizado ao longo de mais de 
uma década; hoje o cooperati-
vismo de crédito em Rondônia 
ocupa um espaço no sistema 
financeiro duas ou três vezes 
maior que a média nacional, 
em termos percentuais (uma 
vez que a média nacional é da 
ordem 2,5%), embora seja essa 
uma participação muito inferior 
àquelas registradas em países 
desenvolvidos”, assegurou o 
diretor-financeiro.

A CREDICACOAL completa 11 anos de atividades, 
sempre buscando servir bem seus cooperados

Cacoal - Rua São luiz, 1203 - Centro - Fone: 69 3441-2222
Ministro Andreazza - Av. Pau brasil, 5503 - Centro - Fone: 69 3448-2417

Solidez e Confiança

Vornei B. Costa, 
- diretor-financeiro 

Gilmar Odorisi 
- presidente
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No Brasil, 22 milhões de 
pessoas não têm acesso a 

água potável. Em todo o mun-
do chega a 1 bilhão. O Brasil 
possui cerca de 15% dos re-
cursos hídricos disponíveis no 
mundo. Entretanto, o volume 
de água disponível para con-
sumo humano é de cerca de 
3%, o que torna ainda mais es-
sencial a necessidade de uma 

gestão eficiente dos recursos 
hídricos. 

Segundo relatório da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) e da UNICEF, cerca de 
1,5 milhão de crianças morrem 
anualmente por problemas re-
lacionados à água – seja por 
falta dela ou pela ingestão de 
água de má qualidade. Ou-
tro relatório do Programa das 

Água: a importância do uso 
consciente desse bem natural 

como eles gastam água. Com 
a medição individualizada, 
cada apartamento terá o seu 
medidor e pagará por aquilo 
que consumiu, o que, além de 
ser uma forma mais justa de 
cobrança, ajuda no controle 
de vazamentos e também com 
os desperdícios diários.

Mais que mudanças de 
hábitos, é importante que as 
pessoas se conscientizem da 
importância de economizar 
água e passem essa cultura 
para seus filhos e netos. Se 
a redução no consumo e no 
desperdício não começar a 
mudar já, é bem provável que 
em pouco tempo sofreremos 
com os racionamentos e a es-
cassez de água.

Conforme a Declaração 
Universal dos Direitos da 
Água, publicado pela Orga-
nização das Nações Unidas 
em 1992, a água faz parte do 
patrimônio do planeta sendo 
cada cidadão responsável por 
este recurso. Sua utilização 
deve ser feita com consciência 
e discernimento para que não 
se chegue a uma situação de 
esgotamento ou de deteriora-
ção da qualidade das reservas 
atualmente disponíveis.

Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) revela que 
cerca de 1 bilhão de pessoas, 
especialmente na África, usam 
fontes de água impróprias 
para o consumo. Enquanto 
isso, em países ricos, o con-
sumo de água é exagerado.

Consumir água com exa-
gero em um lugar é contribuir 
para que falte em outro local, 
o que prejudica a todos, dire-
ta ou indiretamente. Os mora-
dores das regiões mais ricas 
da grande São Paulo, por 
exemplo, gastam em média 
220 litros de água per capita 
por dia e, os mais pobres, 130 
litros. A OMS recomenda 120 
litros por dia. Ou seja, parte 
da população poderia eco-
nomizar diariamente até 100 
litros de água.

Por isso, o consumo cons-
ciente é hoje uma necessida-
de e pode ser feito por meio 
de ações simples do dia a dia, 
como reduzir o tempo do ba-
nho, ou fechar a água enquan-
to se escova os dentes. Além 
disso, ao longo dos anos, no-
vas tecnologias estão sendo 
desenvolvidas para ajudar o 
consumidor no combate ao 
desperdício da água.

Um exemplo é a medição 
individualizada. Até hoje, a 
maioria dos condomínios bra-
sileiros possuem apenas um 
hidrômetro na entrada do pré-
dio/condomínio e a conta de 
água é dividida pelo número 
de condôminos. Com isso, os 
moradores dos prédios não 
têm muita noção de quanto e Pimenta Bueno-RO
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