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Pela legislação a criança 
deve ingressar aos 6 anos 

no 1° ano do ensino fundamen-
tal e concluir a etapa aos 14. 
Um em cada cinco estudantes 
brasileiros do ensino funda-
mental está atrasado na esco-
la. São dados do Censo Esco-
lar 2010. Na faixa etária dos 15 
aos 17 anos o jovem deve estar 
matriculado no ensino médio. 
De 2008 a 2010 o percentual de 
alunos fora da série adequada 
para a idade registrou leve alta. 
Em 2008 a taxa era 22,1% no 
ensino fundamental, passou 
para 23,3% em 2009 e para 
23,6% em 2010. No ano passa-
do o percentual de alunos fora 
da série adequada chegou a 
34,5% no ensino médio.  

Para o Ministério da Educa-
ção (MEC) essa estagnação é 
resultado do arrefecimento da 
política de progressão conti-
nuada; muitas redes de ensino 
que tinham como orientação a 
não reprovação dos alunos nos 
primeiros anos do ensino fun-
damental. Isso provocou uma 
manutenção da reprovação 
quando ela é a grande causa 
da distorção idade-série. Hoje 
já se pensa em políticas de 
correção de fluxo e de aprendi-
zagem sem usar a reprovação, 
como o “reforço exemplo”, o 
reforço escolar.

O MEC preparou um mate-
rial específico para trabalhar 

Alunos fora 
da série 
adequada

com alunos de 15 a 17 anos 
que ainda estão no ensino 
fundamental. É uma espécie 
de “curso” especial em que o 
conteúdo será ministrado de 
forma diferenciada, bem como 
a organização dos alunos. Em 
2009 metade dos adolescentes 
de 15 a 17 anos não frequenta-
va a série adequada para sua 
faixa etária, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O projeto permitirá que, se 
ele for um bom aluno, em um 
ano receba o certificado de 
conclusão e possa seguir para 
o ensino médio. O material 
será disponibilizado no site do 
MEC e também será enviado 
para as escolas. Na avaliação 
do MEC os adolescentes repe-
tentes que estudam com crian-
ças mais novas acabam com 
problemas de socialização. 

Professor Altamiro Ferreira
e-mail: altamiro85@gmail.com
Buritís-RO

Com o aquecimento na 
economia e os planos go-

vernamentais que facilitam a 
obtenção do crédito, serve de 
estímulo para que os cidadãos 
materializem o sonho da casa 
própria. 

Neste momento que de-
veria ser de extrema alegria, 
transforma-se em uma gran-
de dor de cabeça, podendo 
causar abalos emocionais 
diante do não cumprimento 
dos prazos preestabelecidos 
pelas construtoras na entrega 
do imóvel, atrasando a entre-
ga do bem por meses ou até 
mesmo anos.  

Não obstante ser uma prá-
tica usual no meio da constru-
ção civil, o atraso na entrega 
do imóvel era considerado 
um “mero dissabor”, o qual 
não gerava o dever de inde-
nizar moralmente o ofendido. 
Contudo, a jurisprudência 
pátria vem reconhecendo 
que em algumas situações a 
ofensa transcende o simples 
aborrecimento, gerando dano 

Dano moral em 
decorrência 
do atraso na 
entrega do 
imóvel 

moral indenizável. 
Recentemente o Superior 

Tribunal de Justiça – STJ (Re-
curso Especial nº 617077) 
manteve decisão proferida pelo 
TJ/RJ, condenando uma cons-
trutora a indenizar moralmente 
em decorrência no atraso da 
entrega da obra. 

Segundo o I. Relator – Min. 
Luiz Felipe Salomão – “Os pre-
cedentes não se posicionam 
de modo intransigente sobre 
a matéria, admitindo que, a 
depender da peculiaridade do 
caso concreto, possa ser cons-
tatado o abalo moral a exigir 
compensação pecuniária.” 

Com a decisão emerge uma 
nova forma de se interpretar 
causas análogas. É uma vitória 
do consumidor e um grande 
alerta aos construtores, au-
mentando a responsabilidade 
na apresentação do cronogra-
ma de obras.

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela Universidade 
Estadual de Maringá/PR
Fone: (69) 3535-4822
Ariquemes-RO
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As casas pré-moldadas chegam até você para a realização de um sonho, 
a sua casa própria. Total qualidade, segurança e melhor preço. Uma eco-

nomia de até 30% a menos que a alvenaria. Mas se você preferir construir em 
alvenaria, também temos o melhor preço da cidade.

Nossas casas são placas e colunas de concreto, com ferro armado e vi-
brado, com total segurança e rapidez. Entregamos a casa pronta, com todo 
o acabamento, sem você precisar se preocupar com nada. Chave na mão e 
trabalho cumprido.

Nossa empresa possui responsável técnico (engenheiro) e vários projetos 
que você cliente poderá escolher e modificar de acordo com o seu gosto. E 
melhor! Você não paga pelo projeto. Construímos casas, quitinetes, escolas, 
salas comerciais, etc..

Faça o seu orçamento sem compromisso e sem custo. Pegamos carro e 
moto como parte do pagamento.

Faça-nos uma visita e conheça nosso trabalho que há 20 anos está pre-
sente no ramo de pré-moldados em concreto. É com muito orgulho que aten-
demos nossos clientes, passando-lhes segurança e respeito.

Rua Rio Branco, 1651 - Centro  
(em frente à Cacoaço)



�� �� �

A maioria das pessoas desconhece o se-
guro Danos Pessoais Causados Por Veí-

culos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 
que é direito do cidadão. O serviço é gratui-
to! Com a falta de informação de algumas 
pessoas, intermediários tiram proveito e lu-
cro em cima de pessoas acidentadas ou pa-
rentes das vítimas.

A fraude é estimulada por especialistas 
que procuram parentes de mortos em aci-
dentes de trânsito. O intermediário faz a famí-
lia assinar uma procuração em troca do fune-
ral, incluindo caixão e traslado. Em seguida, 
o intermediário dá entrada no seguro (valor 
máximo de R$ 13,5 mil), dinheiro que nem 
sempre é repassado aos beneficiários.

O DPVAT é um direito de todo cidadão. 
Qualquer vítima de acidente causado por veí-
culo automotor de via terrestre pode requerer 
indenização para as coberturas oferecidas 
pelo seguro. “O processo é simples e gra-
tuito. Em casos de acidentes, as situações 
indenizadas são morte ou invalidez perma-
nente e, sob a forma de reembolso, despe-
sas comprovadas com atendimento médico-
hospitalar. O DPVAT não prevê cobertura de 
danos materiais causados por colisão, roubo 
ou furto de veículos”.

As coberturas do DPVAT são para morte, 
invalidez permanente e reembolso de des-
pesas médicas e suplementares, desde que 
causados por veículos automotores terres-
tres. “Os valores de indenização são fixados 
pela Lei 11.482, de 31/5/2007. Na cobertura 
por morte, o valor de indenização está fixado 
em R$ 13.500,00. Invalidez permanente, até 
R$ 13.500,00 (valor variável conforme o grau 
de invalidez). Reembolso de despesas mé-
dicas e suplementares, indenização até R$ 
2.700,00 (de acordo com as despesas reali-
zadas e comprovadas)”.

Para acidentes ocorridos desde a vigên-
cia do Novo Código Civil (11/1/2003) o prazo 
para ingresso do pedido de indenização é 
de três anos, contados da data do acidente. 
Em Rolim de Moura, atendendo toda a re-
gião, temos um parceiro DPVAT. Dentro de 
sua função social orienta os beneficiários e 
encaminha seus processos de indenização 
do Seguro DPVAT. O parceiro DPVAT não 
é o responsável pelo pagamento das inde-
nizações, atuando apenas como facilitador, 
fazendo a ligação entre os beneficiários e a 
Seguradora. O serviço é prestado gratuita-
mente aos interessados. O parceiro DPVAT 
em Rolim de Moura é a CORVAG CORRETO-
RA DE SEGUROS. 

Responsabilidade civil 
do médico e do dentista 

A responsabilidade civil do profissional 
liberal, especialmente dos médicos e dentis-
tas, é um assunto que vem tirando o sono 
desses profissionais, principalmente porque 
a maioria não tem um contrato de seguro 

DPVAT – o seguro 
que é gratuito

para possíveis danos aos seus pacientes.
Na legislação brasileira temos o Código 

de Defesa do Consumidor - CDC que deter-
mina a reparação dos danos causados por 
qualquer tipo de serviço, e, em tudo, se apli-
ca ao serviço médico que for prestado. Veja 
o que diz o artigo 14 do CDC: “O fornecedor 
de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por de-
feitos relativos à prestação de serviços, bem 
como por informações insuficientes ou ina-
dequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Já o Código de Ética Médica determina 
que: “É vedado ao médico:”, dizendo em 
seu artigo 29: ”Praticar atos profissionais da-
nosos ao paciente, que possam ser carac-
terizados como imperícia, imprudência ou 
negligência”. 

Conforme se vê, no caso de erro o pro-
fissional da área de saúde poderá ser res-
ponsabilizado, e ser penalizado com indeni-
zações no judiciário.

Por isso a importância do Seguro de Res-
ponsabilidade do médico e dentista, que 
veio dar um alento a esses profissionais que 
se preparam durante anos para exercer sua 
profissão. Às vezes, por uma falha, podem 
ter toda a sua carreira comprometida por 
uma indenização por erro médico.

Esse Seguro tem várias coberturas, indo 
desde as coberturas básicas até cobertu-
ras especiais, como por exemplo: erro ou 
omissão no exercício da profissão, danos 
morais, honorários advocatícios e custas ju-
diciais decorrentes de reclamações de pa-
cientes, acidentes de uso ou conservação 
do consultório.

Rua Guaporé, 4897, sala 101, 1º andar - Centro
Fone: (69) 3442-5691 Rolim de Moura-RO

* todos os tipos de seguro
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CHECK-UP EM UM ÚNICO DIA!
Gastroclínica: 

Primeiro Centro de 
Check-up de Rondônia

O QUE É CHECK-UP?
Check-up é uma ferramenta moderna da medicina 

que visa fazer exames de todo corpo humano em um 
único dia e no mesmo local, buscando a prevenção de 
doenças graves como câncer, doenças cardíacas, dia-
betes, etc..

No período de aproximadamente 8 horas você fará 
avaliações clínica, cardíaca, respiratória, gastroentero-
lógica, nutricional, laboratorial, urológica (para os ho-
mens) e ginecológica (para as mulheres), mais exames 
de imagem como ultrassonografia, endoscopia e colo-
noscopia.

POR QUE FAZER CHECK-UP?
A medicina preventiva mostra que quase todas as do-

enças graves quando diagnosticadas em fase precoce, 
são curáveis. Exemplo disso é o câncer provando que a 
prevenção é o melhor remédio para estas doenças. Os 
programas de check-up visam unir formas de preven-
ção com rapidez evitando que as pessoas percam muito 
tempo correndo atrás de fazer seus exames, preservan-
do o seu maior bem que é a saúde. 

www.gastroclinicajp.com.br
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É um dos crimes praticados contra a admi-
nistração da justiça e está tipificado no 

artigo 339, caput, do Código Penal Brasileiro 
que dispõe:

“Art. 339. Dar causa à instauração de in-
vestigação policial, de processo judicial, 
instauração de investigação administrativa, 
inquérito civil ou ação de improbidade ad-
ministrativa contra alguém, imputando-lhe 
crime de que o sabe inocente: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, 

se o agente se serve de anonimato ou de nome 
suposto. 

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a 
imputação é de prática de contravenção”.

O bem jurídico tutelado é o Estado, atra-
vés da administração pública e da justiça, 
mas, tutela-se também o direito constitucio-
nal à honra e a imagem da pessoa que vier 
a ser injustamente denunciada à autoridade 
competente.

A denunciação caluniosa consiste em dar 
causa à instauração, ou seja, fazer com que 
seja iniciada investigação policial, processo 
judicial, investigação administrativa, inquérito 
civil ou ação de improbidade administrativa 
contra alguém, imputando a esse, crime de 
que o sabe inocente.

Nesse crime constata-se a intenção pre-
meditada do agente de distorcer a verdade 
para ludibriar a Justiça e induzir o julgador 
em erro, com o nítido objetivo de prejudicar a 
vítima, sabendo que é inocente.

É possível vislumbrar essa conduta numa 
simples frase repetida frequentemente: “vou 
registrar ocorrência policial só para que fu-
lano passe raiva e tenha que se defender”. 
Com essa atitude em mente, algumas pesso-
as dão causa a processos judiciais, registram 
inúmeras ocorrências policiais desnecessa-
riamente, contando inverdades, tomando, 
dessa forma, o tempo de advogados, serven-

O que é denunciação 
caluniosa?

tuários da justiça (incluem-se aí magistrados, 
promotores e etc.), e autoridades policiais, 
apenas para tirar a tranquilidade da vítima.

Entretanto, tal conduta, ainda que a inten-
ção do agente seja apenas “provocar raiva 
e aflição na vítima” é grave e pode ser pu-
nida com pena de reclusão de 02 a 08 anos 
e multa. 

Nos casos em que o agente usa de anoni-
mato ou de nome suposto, a pena é aumen-
tada de sexta parte.

De posse da sentença absolutória, a ví-
tima de denunciação caluniosa poderá in-
gressar em juízo para ver reparados os da-
nos que lhe foram causados, sejam esses 
morais, emergentes e materiais, além do 
que, o agente responderá pelo crime previs-
to no artigo 339 do Código Penal.

Por isso, antes de registrar uma ocorrên-
cia policial, ou der causa ao início de qual-
quer investigação, por mais simples que 
seja, é necessário que a pessoa tenha plena 
ciência das consequências de seus atos, 
que pode, como acima esclarecido, configu-
rar crime de denunciação caluniosa, punível 
com pena de reclusão de 02 a 08 anos e 
multa.

Não vale a pena tentar tirar o sossego de 
alguém dando início à investigação sabendo 
que a vítima é inocente, pois isso pode ter 
consequências graves. 

Dra. Gloria Chris Gordon, advogada, OAB/RO 3399
- formada pela UNIR – Universidade Federal de 
Rondônia.
- especialista em Direito Penal e Processo Penal 
– UNESC
- especialista em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela UNIDERP
e-mail: dra.chris.adv@gmail.com
Fone: (69) 3443-6920 – Cacoal-RO 
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O que é o balão intragástrico?
É uma prótese de silicone, semelhan-

te à prótese que as mulheres usam para 
aumentar os seios, porém seu formato  
é esférico, possui uma  superfície lisa e 
apresenta uma válvula por onde é insu-
flada dentro do estômago do paciente. 

Qual o objetivo do balão?
A presença do balão dentro do estôma-

go causa uma sensação de plenitude (estô-
mago cheio).  O paciente se sente satisfeito 
mais rapidamente quando se alimenta. Este 
fenômeno chama-se saciedade precoce. A 
saciedade precoce é um dos mecanismos 
utilizados em cirurgias para obesidade como 
grampeamento do estômago ou  a banda 
laparoscópica. Outros métodos cirúrgicos 
utilizam mecanismos disabsortivos através 
de um encurtamento do intestino. Estes 
métodos são indicados em pacientes com 
obesidade mórbida. Para saber qual o grau 
de obesidade é necessário calcular o índice 
de massa corporal - IMC. 

Quem é candidato a colocar o balão in-
tragástrico?

Pacientes com IMC a partir de 27 apre-
sentando dificuldade em emagrecer apesar 
do tratamento clínico e nutricional. Pacien-
tes com IMC maior que 35 que não têm con-
dições de serem submetidos à cirurgia por 
contraindicação médica. Ou ainda aqueles 
pacientes que não querem se submeter à 
cirurgia, sabendo que neste último grupo 
os resultados não são muitos satisfatórios, 
podendo em alguns casos apresentar ema-
grecimento significativo.

Como é colocado o balão? 
Ao contrário dos outros procedimentos 

que são cirúrgicos, o balão é colocado atra-
vés da endoscopia digestiva. É um proce-
dimento ambulatorial no qual o paciente é 
sedado. É realizada uma endoscopia diges-
tiva para acompanhar enchimento e posicio-
namento do balão dentro do estômago. O 
balão é preenchido com soro fisiológico adi-
cionado de um corante azul chamado azul 
de metileno. Se o balão romper, o corante 
azul é absorvido pelo intestino e o paciente 
começa a urinar azul. Neste caso o balão 
deve ser retirado ou trocado, dependendo 
da época do tratamento em que acontecer. 
ATENÇÃO! O balão não explode.

Quais os riscos de colocar o balão?
Devido a todos os cuidados tomados pre-

viamente, os riscos da colocação e retirada 
do balão se equivalem aos de uma endos-
copia. Como todo procedimento médico, 
o balão pode apresentar algumas compli-
cações. Todas estas complicações serão 
esclarecidas pelo médico responsável por 
meio de informação falada e escrita.

Balão intragástrico: 
nova opção 
para combater a 
obesidade

Sente alguma coisa depois?
Sim. É muito comum o paciente passar por 

uma fase de adaptação. Quatro a seis horas 
após a colocação, a maioria dos pacientes 
apresenta náuseas, vômitos  e sensação de 
peso causando desconforto importante. To-
dos estes sintomas são tratados com medi-
cação oral e endovenosa  e devem passar 
em dois ou três dias. Se o paciente não se 
adapta à presença do balão, é realizado novo 
exame de endoscopia para sua retirada.

Então é só colocar o balão e emagre-
cer?

Não. Infelizmente  o milagre para o ema-
grecimento ainda não chegou. Na verdade o 
balão é como o motor de um carro. Sozinho 
não faz o carro andar. O automóvel só anda 
devido a uma engrenagem complexa que 
fazem as coisas funcionarem. Junto com o 
balão é feito um acompanhamento por psi-
cóloga, nutricionista, médico, endoscopista 
e, caso necessário, um cirurgião bariátrico. 
Haverá  uma redução calórica importante na 
dieta do paciente com mudanças dos hábi-
tos alimentares. É nesta reeducação alimen-
tar que se baseia todo o tratamento do balão 
intragástrico. É um processo lento e traba-
lhoso que necessita da colaboração plena 
do paciente, que é fundamental!

Mas quanto tempo fica com o balão?
A vida média do balão é de 6 meses. O tra-

tamento pode variar entre 4 e 6 meses. O que 
vai determinar o tempo em cada paciente é a 
sua curva de emagrecimento. 

E para retirar o balão?
Após 6 meses uma nova endoscopia é re-

alizada para a retirada do balão. O balão é 
perfurado e esvaziado com  cateter especial.  
O balão é retirado vazio através da endosco-
pia. Após o tratamento o paciente deve con-
tinuar sendo acompanhado pela psicóloga, 
nutricionista e médico para manter o peso.

“O paciente com obesidade deve ser 
acompanhado por toda sua vida para que 
os resultados de qualquer tratamento sejam 
satisfatórios.”

Dr. Arthur Freire de Barros
- médico CRM/RO 643
- Gastrocirurgia e Endoscopia Digestiva
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 Cacoal-RO



10 1111

Este é o tempo mínimo para que possa-
mos detectar problemas no estágio ini-

cial que podem surgir com uma escovação 
rápida demais porque a “falta de tempo” não 
deixa que se faça uma escovação 100%. 
Esta escovação inadequada permite que 
surjam colônias de bactérias nos dentes. 
São os mesmos “bichinhos” que provocam 
infecções de garganta e outras doenças. 

Estas placas de bactérias que formam 
crostas nos dentes são facilmente removi-
das por meio de uma profilaxia dental (“lim-
peza”) no dentista. Caso passe algum tempo 
e estas bactérias não sejam removidas, po-
dem provocar duas doenças básicas: cárie e 
tártaro (cálculo dental).

A cárie pode evoluir para um tratamento de 
canal e se for de grandes proporções inviabi-
lizaria uma restauração simples. Neste caso 
será necessário realizar uma prótese dentária 
ou no pior dos casos, extrair o dente.

O “tártaro” ou cálculo dental pode causar 
uma gengivite que é a inflamação da gengi-
va, causando dor, sangramento e mau-hálito 
podendo evoluir para uma periodontite, cau-
sando perda de osso ao redor do dente. Isso 
mesmo! Perda de osso! E é sempre progres-
siva. Ou seja, o osso que você perdeu hoje, 
dificilmente se recuperará.

Não é necessário ser um gênio da mate-

Por que ir ao dentista 
de 6 em 6 meses?

mática para prever que o descuido prolonga-
do com os dentes terá como resultado trata-
mentos mais caros vitimando somente você.

Por isso, as visitas periódicas são para que 
você gaste menos com tratamento odontoló-
gico e consequentemente sofra menos com 
tratamentos longos e mais invasivos. 

Ter medo de ir ao dentista não isenta nin-
guém de ter que ir. E se os dentes não doem, 
não significa que estejam bons. Pacientes 
que vão com frequência normalmente têm 
menos problemas dentários.

Dr. Jules Tsujiguchi - cirurgião-dentista
CRO/RO 325
Telefone: (69) 3441-4565
Cacoal-RO

Nossa escola ideal é aquela dos nossos 
sonhos, que recebe os alunos com cari-

nho, independente de suas diferenças – cul-
turais, étnicas, físicas, de credo – como se 
fossem de uma grande família.

Nessa escola os professores se preo-
cupam com o desenvolvimento pleno dos 
alunos por quem são responsáveis. E todas 
as crianças se sentem bem, percebem que 
são acolhidas, respeitadas e incentivadas. 
Ninguém as menospreza pela sua cor, jeito 
de falar, jeito de ser. Os pais participam da 
educação dos filhos.

Essa escola ensina aos seus educandos 
a complexidade da vida na sociedade, mas 
mostra também as belezas do mundo em 
que vivemos. Mostra que nem tudo é cor-
de-rosa, o que seria sem graça. Há pedras 
e espinhos que fazem parte do crescer, do 
desenvolvimento de cada um. 

Na nossa escola ideal sabe-se diferenciar 
o ético do vulgar, a honestidade da corrup-
ção, a paz da violência. A civilidade está 
acima de tudo. O “bom dia! Como vai?” é 
sincero, o “por favor” e “muito obrigado” são 
óbvios entre todos os componentes da es-
cola. Não se admite desrespeito, ódio, ran-
cor. Perdoa-se. Punições são aceitas, com 
tristeza, mas justiça está sempre em primei-
ro lugar. 

Entretanto, a escola ideal parece impossí-

A nossa escola ideal vel, utópica, mas existe. É nosso sonho, nos-
sa meta, nossa inspiração. A nossa escola 
ideal deve mover cada um de nós a não de-
sistirmos desta profissão, que os pessimistas 
consideram fracassada. Sabemos que nem 
toda semente lançada cairá em terra fértil, 
mas sabemos que na nossa escola a porcen-
tagem de boa colheita poderá ser maior se 
afastarmos as pedras e arrancarmos os es-
pinhos, se protegermos as sementes do sol 
causticante. A nossa escola ideal depende de 
cada um, depende de nós e ela é possível.

Profª. Ms. Aparecida de Fátima Gavioli
- Representante de Ensino da Secretaria de Estado 
da Educação – SEDUC
- docente da UNESC 
Cacoal-RO 
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Dr. Edson Borges
- médico dermatologista CRM/RO 2165
Rua dos Pioneiros, 2120
Fone: (69) 3441-3888
Cacoal-RO

As rugas ao redor da boca devem ser to-
madas em conta quando se deseja re-

juvenescer a face. Tais rugas surgem como 
consequência do movimento (contração) re-
petitivo da musculatura perioral (em volta da 
boca) sendo comum em fumantes e pessoas 
que tocam instrumentos musicais de sopro. 

Rejuvenescimento da 
região perioral 

Temos disponíveis diversas opções para 
a correção das rugas periorais: esfoliações 
químicas (peeling), preenchimento cutâneo 
(da pele), toxina botulínica (Botox), laser, 
dermoabrasão ou uma combinação dos pro-
cedimentos. 

A decisão por qual procedimento realizar 
depende das características das rugas, da 
escolha do paciente e da preferência do mé-
dico.

Para compreender a nova ordem social, 
econômica, política e de desenvolvimen-

to do Estado moderno contemporâneo, em 
face de políticas públicas voltadas à consci-
ência global, faz-se necessário a adoção de 
instrumentos adequados e eficazes em todo 
o processo de crescimento da sociedade ca-
pitalista.

Nesse contexto, Mendonça (2002:33), ao 
abordar as transformações ocorridas no seio 
da ciência geográfica que deram origem à 
nova forma de tratar o meio ambiente na atu-
alidade, enfatiza a necessidade de análise de 
algumas contingências que marcaram o cená-
rio mundial entre os anos 40 e 60 do século 
XX, as quais tiveram reflexos na ordem econô-
mica, social, política, científica e tecnológica 
em escala mundial. 

De outro modo, os meios adotados en-
quanto modelo de desenvolvimento capitalista 
na segunda metade do século XX,  revelaram 
ser imperfeitos na sua forma de condução, 
o que exigiu uma nova postura do Estado e 
da sociedade diante da questão ambiental. É 
verdade que se deve objetivar a conciliação 
dos fatores produtivos e econômicos com os 
naturais, dando sua parcela de contribuição 
para com a preservação do ambiente no qual 
se está inserido e, principalmente, objetivando 
sua sustentabilidade, para assegurar o futuro 
das próximas gerações.

Dr. Silvério dos Santos Oliveira
- advogado e professor universitário
- OAB/RO 616
- especialista em Direito Constitucional
- Mestre em Desenv. Regional e Meio Ambiente pela UNIR
- coord. do curso de Direito da UNIR/Cacoal
Fone: (69) 3441-5200 / 9960-4500  Cacoal-RO

Licenciamento ambiental e políticas públicas
A preocupação com os impactos ambien-

tais decorrentes das atividades industriais, co-
merciais e das atividades humanas como um 
todo, tem levado a sociedade e o Poder Públi-
co a buscar novas  alternativas de atuação.

Ressalte-se que o licenciamento ambiental 
se apresenta como ferramenta de garantia e 
controle eficaz enquanto meio de atuação do 
Poder Público e da sociedade, pois é sabido 
que referido instrumento busca assegurar a 
adoção de políticas públicas adequadas para 
o meio ambiente ecologicamente sadio e sus-
tentável. 

A importância do presente estudo reside 
na necessidade de se 
identificar a contribuição 
eficaz do licenciamen-
to ambiental, enquanto 
instrumento legal de 
garantia  do processo 
de licenciamento, para 
atender a nova ordem de 
compreensão do meio 
ambiente sustentável.
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Novos estudos apontam que no corpo hu-
mano a maioria das indisposições e sen-

sações cotidianas de dor resulta invariavel-
mente de desidratação. A lista de enfermida-
des tratáveis com bons goles de água mineral 
é longa, exibindo desde problemas nos rins, 
náuseas, dores de cabeça, úlceras e dores 
nas costas, hipertensão, artrite e asma.

A falta de água está por trás de tantos ma-
les por motivos relativamente simples de en-
tender. Em primeiro lugar, da mesma forma 
que a superfície terrestre, ¾ do corpo huma-
no é composto por água. A desidratação é, 
portanto, um perigo em potencial para o bom 
funcionamento do nosso organismo. Além 
disso, como é naturalmente enriquecida com 
nutrientes imunoló-
gicos, a água mine-
ral é uma excelente 
aliada contra infec-
ções, aumentando 
a presença de sais 
minerais, a resis-
tência natural do 
organismo e a elimi-
nação de resíduos e 
secreções.

Mas, uma nova 
linha de estudos traz 
outra argumenta-
ção que coroou de 

Seu corpo pede água vez a água mineral como fonte de saúde e 
bem-estar. Em linhas gerais, essas pesquisas 
mostram que quando vê seus estoques de lí-
quidos reduzidos, o corpo humano é progra-
mado para soar alertas de que algo vai mal. 
Em vez de barulho, essas sirenes biológicas 
se manifestam quase sempre na forma de 
dores, indisposições e desequilíbrios. O caso 
da dor de cabeça talvez seja um dos mais di-
dáticos para ilustrar o funcionamento desse 
mecanismo. 

Ao perceber que suas reservas de água 
estão no fim, o cérebro intensifica a produção 
de substâncias – conhecidas como histami-
nas – que causam dor de cabeça. É como 
se nosso organismo nos mandasse uma car-
ta, ou melhor, e-mail, literalmente, pedindo 
água.

Ponto turístico da Lind’água. Aguardamos sua visita!Pimenta Bueno - RO

Com casa cheia de quarta 
a domingo, o Restauran-

te e Pesque Pague Cabana 
do Peixe abre espaço tam-
bém para eventos fechados. 
A empresária Vânia Mara 
Vargas Corrente, com expe-
riência no segmento há mais 
de doze anos, pesquisou as 
necessidades do povo de 
Rondônia no que diz respeito 
a lazer e acertou! 
Gastronomia
     O cardápio oferece pra-
tos bem elaborados, em es-
pecial a base do saboroso 
tambaqui, especialidade da 
casa. Hortaliças sem agro-
tóxicos enriquecem pratos 
saborosos e saudáveis! Im-
portante! Super acessíveis! 
De quarta a sexta, almoço e 
jantar, o sistema é a la carte. 
Aos sábados, domingos e fe-

riados, self-service por peso. 
Petiscos ficam à disposição 
durante todo o dia.
Pesque e Pague 
     O pesque e pague, com 
quiosques e pessoal disponí-
vel, traz também bar exclusi-
vo. É bom frisar que o aces-
so ao Restaurante e Pesque 
e Pague Cabana do Peixe é 
free. Lazer e fina gastrono-
mia ao alcance de todos!!
Playground
     O playground proporcio-
na tranquilidade aos pais 
para que possam curtir o 
que a casa oferece para o 
seu lazer.
Hospedagem
     Num segundo momento, 
pensando em hospedagem, 
a administração estará dis-
ponibilizando estrutura con-
fortável.

Cabana do Peixe: 
lazer acessível para todos

Informações: 
3443-4823 / 3441-7098 
9225-3889 / 9225-0629
Entre as Linhas 7 e 8 – Cinturão Verde 
Cacoal-RO
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Novidades 
em métodos 
de depilação 
definitiva
A maioria das mulheres e até 

um grande número de ho-
mens faz depilação em alguma 
parte do corpo. Dentre essas 
pessoas, muitas sonham com 
a depilação definitiva, mas o 
alto custo das sessões acaba 
às vezes tornando esse sonho 
muito distante.

Quando se fala em depila-
ção definitiva, pensa-se em la-
ser e em processos doloridos 
e sacrificantes, mas o mercado 
da estética já apresenta uma 
super novidade nessa área, 
que além de mais barata, é in-
dolor e os resultados são igual-
mente satisfatórios, sem deixar 
cicatrizes nem manchas.

A Dermapil traz para Cacoal 
essa super novidade: a fotode-
pilação, feita por Luz Pulsada 
Intensa, que elimina o pelo 
através da luz. O tratamento é 
unisex e pode ser feito em to-
dos os tipos de pele. 

Oferecemos aos clientes 
uma técnica diferenciada (Luz 
Pulsada Intensa – IPL) a um 
preço único de R$ 55 por área 
e sessão.

O é que fotodepilação?
- O aparelho emite uma luz 

e o calor dela é absorvido pela 
melanina presente no pelo, 
provocando um superaqueci-
mento do folículo piloso e das 
células germinativas que ficam 

ao seu redor, destruindo o folí-
culo e os vasos que o nutrem.

* Indicações:
1.Eliminação de pelos inde-

sejáveis de forma eficaz e du-
radoura

2.Hiperticoses
3.Foliculites e pseudofolicu-

lites (pelos encravados)
- Fotorrejuvenescimento e 

Fototerapia de manchas e ac-
nes com luz intensa pulsada.

- Oferecemos também, entre 
os tratamentos corporal e fa-
cial, tratamentos de pequenos 
vasos, rejuvenescimento, man-
chas e acnes, que atenuam ru-
gas e linhas de expressão.Tra-
tam lesões de pigmentação, 
unificam, iluminam e melhoram 
a aparência da pele deixando-a 
mais jovem e saudável.

Av. Rio Branco, 1254 – Centro
(entrada pela Av. Carlos Gomes)
Fone: (69) 3443-2434
e-mail: dermapilcacoal@hotmail.com
Cacoal-RO

Larissa Góes  e Lorena Lira

Cheque 
descontado 
antecipadamente 
gera indenização
O cheque é uma ordem de 

pagamento à vista, o qual, 
segundo a Lei, deve ser apre-
sentado para pagamento, a 
contar do dia da emissão, no 
prazo de 30 dias quando emi-
tido no lugar onde houver de 
ser pago, e de 60 dias quando 
emitido em outro lugar do País 
ou no exterior. 

O lojista, caso tenha interes-
se em fazer restrições quanto 
ao recebimento de cheques; 
por exemplo, aos cheques 
cuja conta corrente tenha sido 
aberta há menos de 6 meses;  
deverá expô-las claramente 
aos consumidores sob pena 
de, eventualmente, responder 
e ser responsabilizado a inde-
nizar alguém que consiga, ju-
dicialmente, comprovar a ocor-
rência de dano moral.

Caso o cheque seja despro-
vido de fundos, o beneficiário 
deverá promover ação de exe-
cução no prazo de 6 meses 
após o prazo para apresenta-
ção ao banco. Caso contrário, 
o mesmo prescreve só dando 
ensejo à ação de cobrança ou 
monitória.

Existem duas formas de o 
emitente impedir o pagamen-
to de um cheque: sustação ou 
oposição ao pagamento, que 
pode ser determinada pelo 
emitente ou pelo beneficiário, 

e suspende de imediato o pa-
gamento do cheque. Revoga-
ção ou contraordem, que só vi-
gora após o término do prazo 
de apresentação. Só pode ser 
determinada pelo emitente do 
cheque. 

O cheque é uma ordem de 
pagamento à vista, válida para 
o dia de sua apresentação ao 
banco mesmo que nele esteja 
indicada uma data futura. 

Entretanto, apesar de o 
cheque ser uma ordem de 
pagamento à vista, os usos e 
costumes comerciais nos tra-
zem uma realidade, no caso, 
dos cheques emitidos pós 
datados, mais conhecidos 
como cheques pré-datados.  
Esse tipo de cheque, usado 
frequentemente no comércio, 
deixa de ter caráter de cheque 
à vista para equivaler a uma 
espécie de contrato de paga-
mento futuro.

O desconto do cheque pós-
datado antes da data combina-
da entre as partes gera indeni-
zação por danos morais.

Dra. Ângela Maria Dias Rondon Gil
- advogada – OAB/RO 155-B
- professora Ms. da UNIR
Fone: (69) 3441-0791
Cacoal-RO
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Crianças que 
usam óculos
Enxergar com auxílio de ócu-

los ficou mais atraente aos 
pequenos depois que Harry 
Potter despontou no universo 
infantil

Graças ao bruxinho, hoje em 
dia quando a deficiência visual 
é constatada, os pais conse-
guem apresentar o acessório 
sem receber em troca a antiga 
e conhecida resistência.

Na hora da escolha, é im-
portante orientar os pais em re-
lação a três questões: o tama-
nho da armação, a largura das 
hastes e as lentes adequadas. 
Isso porque, além da necessi-
dade de que armações e lentes 
sejam próprias para o público 
infantil, não é indicado que a 
armação seja mais larga do 
que o rosto de quem vai usá-la. 
Além disso, as hastes têm que 
ser bem firmes e estáveis para 
evitar que os óculos caiam, po-
rém, sem apertar. 

Para completar, as lentes 
devem ser as mais resistentes, 
como as TFL TRIO EASY CLE-
AN, lentes de policarbonato 
com anti-reflexo, fácil de lim-
par, que deixam as lentes TRIO 
duas vezes mais protegidas 
contra sujeiras e arranhões. 
Alguns sinais aos quais os 
pais devem ficar atentos:
1. A criança senta muito perto 
da televisão
2. Tem dores de cabeça
3. Evita leituras de longe com 
medo de errar
4. Perde o interesse por livros

5. Lacrimeja excessivamente
6. Franze a testa para ler à dis-
tância
7. Encolhe os olhos na presen-
ça de luz

Também é muito comum 
que crianças com problemas 
de visão tenham um desem-
penho ruim na escola e fiquem 
desatentas durante as aulas. 
Isso acontece porque distúr-
bios como miopia, o astigma-
tismo e o estrabismo dificultam 
o aprendizado e prejudicam as 
atividades normais da criança.

Neuza Oberdoerfer - empresária

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

Toxoplasmose 
ocular: 
conhecida como 
doença do gato

A toxoplasmose, também 
popularmente conhecida 

como “doença do gato”, é um 
quadro infeccioso sistêmico 
que tem como agente etiológi-
co um protozoário denomina-
do Toxoplasma gondii. 

Essa doença pode causar 
diversas lesões pelo organis-
mo, inclusive nos olhos, mais 
especificamente na coroide e 
retina. A contaminação pelo 
Toxoplasma se faz pela in-
gestão de água ou alimentos 
contaminados geralmente por 
dejetos de animais domésti-
cos (mais frequentemente por 
gatos) ou durante a gestação, 
por via placentária. 

Uma vez contraída a to-
xoplasmose sistêmica, não 
obrigatoriamente significa que 
os olhos serão acometidos. 
Contudo, infelizmente e com 
grande frequencia, ocorrem 
reações inflamatórias intrao-
culares reacionais ao quadro 
clínico sistêmico, geralmente 
severas e que com frequência 
deixam sequelas visuais gra-
ves uma vez que a região mais 
acometida é a mácula (princi-
pal área da retina responsável 
pela visão central). 

Uma vez instalado o quadro 
inflamatório ocular, o paciente 
observa súbita queda da acui-
dade visual do olho acometido, 

geralmente sem dor ou outros 
sinais externos. 

O tratamento ocular e sis-
têmico deve ser iniciado tão 
logo apareçam os primeiros 
sintomas que na verdade são 
discretos, às vezes asseme-
lhando-se a um estado gripal 
comum. 

O tratamento sistêmico dura 
em média 50 dias, porém a ci-
catrização das lesões oculares 
é lenta e prolongada e, infe-
lizmente, as sequelas quando 
ocorrem são irreversíveis. Daí a 
importância de um exame ocu-
lar minucioso na ocorrência de 
qualquer alteração visual súbi-
ta, por mínima que seja.

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038
Fone: (69) 3441-5382
Cacoal-RO
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Antigamente costumava-se ouvir que só ia 
ao psicólogo quem era “louco” ou quem 

não era capaz de resolver seus próprios pro-
blemas. Em pleno século XXI as coisas mu-
daram bastante e os serviços psicológicos 
passaram a ser mais reconhecidos, inclusi-
ve quanto aos benefícios de se buscar fazer 
terapia. Contudo, o acesso a um processo 
terapêutico ainda é restrito a uma pequena 
parcela da sociedade, e isso faz com que 
muitas dúvidas persistam quanto à neces-
sidade e importância de se engajar em um 
processo terapêutico. 

Antes de qualquer coisa, a terapia é um 
processo de autoconhecimento, ou seja, 
promove um maior desenvolvimento da per-
cepção que o indivíduo tem de si mesmo, 
de seus comportamentos, pensamentos e 
sentimentos. 

A função básica do terapeuta é analisar 
os problemas relatados a partir de um refe-
rencial teórico a respeito do comportamento 
humano e de sua experiência clínica, e dis-
cutir junto com o cliente alternativas para se 
alcançar as mudanças desejadas. 

Para analisar e alterar os padrões ina-
dequados de comportamento, o terapeuta 
precisa que o cliente descreva os diversos 
ambientes em que está ou esteve inserido, 
além de identificar as ações, pensamentos 
e sentimentos deste. Só a partir daí é que 
serão discutidas estratégias para a alteração 
de comportamentos pouco funcionais, e a 
introdução de novos comportamentos po-
dem ser conflitantes com os velhos hábitos, 
exigindo do cliente e do terapeuta, sabedo-
ria, paciência e persistência até que o cliente 
consiga alterar sua forma de ver o mundo e 
agir de forma diferente em relação às suas 
dificuldades. 

Percebe-se, portanto, que um processo 
dessa natureza envolva maior tempo e es-
forço, mas as mudanças alcançadas certa-
mente trarão benefícios significativos para o 
cliente, representando uma melhor qualida-
de de vida.

O que é terapia e 
para que serve?  

A endodontia é a parte da odontologia 
que trata da prevenção e cura das en-

fermidades da polpa dental e de suas com-
plicações. Etimologicamente, portanto, en-
dodontia significa ação dentro do dente, ou 
seja, tratamento de canal.

O tratamento do canal da raiz dentária 
consiste na retirada da polpa do dente, que 
é um tecido encontrado em sua parte inter-
na. Uma vez que a polpa foi danificada, in-
feccionada ou morta, é removida. O espaço 
resultante deve ser limpo, preparado e pre-
enchido. Este procedimento veda o canal. 
Alguns anos atrás os dentes com polpas in-
feccionadas ou mortificadas eram extraídos. 
Hoje em dia um tratamento de canal salva 
muitos dentes que de outra forma teriam 
sido perdidos.

Os casos mais comuns de polpa infeccio-
nada ou morta são por dente quebrado, cá-
rie profunda e dano ao dente, como um trau-
ma forte, seja ele recente ou mais antigo. 

Qual a durabilidade de um dente res-
taurado?

Os dentes restaurados podem durar a 
vida toda quando tratados adequadamente. 
Devido ao fato de ainda ser possível o apare-
cimento de cárie em um dente tratado, uma 
boa higiene bucal e exames dentários regu-
lares se fazem necessários a fim de evitar 
problemas futuros, Como não há mais uma 
polpa viva que mantenha o dente hidratado, 
os dentes com raiz tratada podem se tornar 
quebradiços e mais sujeitos à fratura. Este 
é um importante aspecto a ser levado em 
conta quando for optar entre uma coroa ou 
restauração após o tratamento de canal. 

Hoje em dia o método mais eficaz são as 
famosas limas rotatórias e localizadores api-
cais, que diminuem o tempo de tratamento e 
minimizam a exposição ao raio-x. Em muitos 
casos tratamentos endodônticos de molares 
(3 raízes) que antigamente eram realizados 
em 3 ou 4 sessões, podem agora ser resol-
vidos em uma única sessão.

Falando sobre 
tratamento de canal

Helliton Rodrigues da Silva 
- psicólogo
- graduado pela UNESC 
- pós-graduando em Psicologia 
Breve Focal pelo CIAP

Dra. Fernanda Christina L. Mar-
chioli Rodrigues

- cirurgiã-dentista
- cursando aperfeiçoamento 

em Endodontia Rotatória e em 
Dentística

Novo endereço: Rua das Comunicações, 2471
Fone: (69) 9963-1233 Cacoal-RO
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Cooperativa de crédito é 
uma sociedade de pes-

soas, constituída por no míni-
mo 20 indivíduos para prestar 
serviços financeiros aos seus 
associados. Ao associar-se a 
uma cooperativa a pessoa se 
torna um cooperado e adqui-
re a condição de proprietária, 
participando do processo de 
gestão e desenvolvimento do 
empreendimento, e de usuária 
(cliente), na medida em que 
utiliza os produtos e serviços 
oferecidos por sua própria co-
operativa.

As cooperativas de crédito 
são criadas para captar recur-
sos financeiros e oferecer em-
préstimos, ou seja, estimular 
a formação de poupança, dar 
assistência financeira aos seus 
associados e prestar-lhes ser-
viços de natureza bancária. En-
quanto sociedade de pessoas, 
a cooperativa busca promover 
o crescimento econômico dos 
cooperados e da comunidade, 
pois todo o movimento finan-
ceiro e o resultado obtido fi-
cam naquela localidade.

Como em todo empreendi-
mento, o que fortalece a co-
operativa é a participação do 
sócio. Na esfera econômica, 
o capital social é o fator deter-
minante para o crescimento da 
cooperativa. Composto pelas 
quotas integralizadas por cada 
um dos cooperados, o capital 
social é muito importante para 

tornar a cooperativa mais só-
lida, pois é a principal fonte 
formadora de patrimônio da 
cooperativa de crédito. Assim, 
o cooperado deve constante-
mente fortalecer seu negócio 
através da integralização de 
quotas-partes.

Além disso, o capital social 
representa o investimento dos 
cooperados e inúmeras finali-
dades, dentre as quais: permi-
tir a realização de investimen-
tos para o bom funcionamento 
da cooperativa; compor o pa-
trimônio líquido e, desta forma, 
determinar a capacidade da 
cooperativa captar e empres-
tar recursos; integrar o volume 
de recursos que será disponi-
bilizado aos associados sob 
forma de financiamento; e 
constituir importante fator para 
o estabelecimento do limite de 
crédito de cada associado.

Já na esfera social, a par-
ticipação do cooperado se 
dá de forma igualitária, onde 
cada cooperado tem direito a 
um voto, independente de seu 
volume de capital. A coope-
rativa é um empreendimento 
coletivo no qual as decisões 
são tomadas em assembleias 
e têm a gestão participativa 
como principal agente de de-
senvolvimento.

Atualmente o cooperati-
vismo de crédito encontra-se 
consolidado como importante 
instrumento de organização 

Cooperativa de crédito e o fator 
determinante para o sucesso

econômica da sociedade bra-
sileira. O crescimento da co-
operativa depende essencial-
mente da participação de seus 
cooperados, pois quanto mais 
estes utilizam seus produtos 
e serviços, mais ela cresce, 
e com ela, os cooperados. E 
é este o diferencial que tem 

levado um número cada vez 
maior de pessoas a buscar a 
cooperativa de crédito como 
alternativa ao sistema financei-
ro convencional, optando por 
se tornar dona da própria ins-
tituição financeira ao invés de 
ser cliente de um banco.

Alessandra de Almeida Moura
- bacharel em Gestão de Cooperativas 
– UFV/MG
- gerente de Desenvolvimento 
Cooperativo - SICOOB CREDIP
e-mail: gdcoop@credip.com.br 
twitter.com/@kennamoura
Pimenta Bueno-RO
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O que é Medicina do Traba-
lho?

Dr Michel: Medicina do 
Trabalho é uma especialidade 
médica. Ela visa promover e 
preservar a saúde do trabalha-
dor. O médico do trabalho ob-
serva e avalia a capacidade do 
contratado ou do candidato a 
uma vaga e realiza avaliações 
periódicas de sua saúde. A Me-
dicina do Trabalho realiza suas 
funções dando ênfase aos ris-
cos ocupacionais que este tra-
balhador está exposto. É bom 
enfatizar que pessoas sadias 
produzem mais e melhor.

O que é acidente do trabalho? 
Dr Michel: É o que ocorre 

pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos se-
gurados previdenciários, pro-
vocando lesão corporal ou per-
turbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 

Considera-se acidente do 
trabalho:

I – doença profissional, as-
sim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício 
do trabalho peculiar a deter-
minada atividade constante da 
respectiva relação elaborada 
pelo Ministério da Previdência 
Social;

Medicina do 
Trabalho: 
preserva a 
saúde do 
trabalhador

                                           

Av. Florianópolis, 5261 - Centro
e–mail: 
clinicaespecializadarm@hotmail.com
Fone: (69) 3442–4880 
Rolim de Moura-RO

bem-estar físico, mental e so-
cial”. A saúde se desenvolve e 
se mantém graças à interação 
entre o homem e o meio am-
biente. Como o ambiente de 
trabalho é o local onde o tra-
balhador passa grande parte 
do seu tempo, a manutenção 
da saúde depende, em grande 
parte, da salubridade do am-
biente ocupacional. 

Falando sobre Pediatria
Qual a função do médico pe-
diatra?

Dr Michel: A função do mé-
dico especialista em pediatria 
é acompanhar o desenvolvi-
mento físico e psíquico das 
crianças. Previne, diagnostica 
e trata situações patológicas 
(doenças).  No fundo é respon-
sável pelo bem-estar da crian-
ça, desde a fase da concepção 
até a adolescência. O pediatra 
valoriza a relação das crianças 
com o meio, transmitindo–lhes 
valores éticos, estéticos e espi-
rituais.

O pediatra é formado para 
tratar especialmente crianças e 
adolescentes, e seus métodos 
de prevenção são o aleitamen-
to materno, as vacinas, a pre-
venção de acidentes através 
da orientação para a mãe da 
criança, e o acompanhamento 
de seus pequenos pacientes. 
Em caso de adolescentes, mui-
tas vezes o pediatra dá uma 
guia para que o jovem vá a um 
clínico geral, a um ginecologis-
ta, ou qualquer outro médico 
indicado para situações, como 
menstruação, dores em geral 
ou as oscilações que ocorrem 
no período da adolescência. 
Mas, se você é adolescente, 

não precisa achar que sua mãe 
está errada em querer levá-lo a 
um pediatra. Lembre-se que 
há muito pouco tempo ele era 
o seu médico. 

O médico pediatra cuida da 
saúde das crianças, e também 
muitas vezes da saúde psico-
lógica da mãe, que pode estar 
passando por um momento di-
fícil, principalmente em caso de 
mães adolescentes que ainda 
não estavam preparadas para 
ter e cuidar de uma criança. 

Hoje o médico pediatra se 
depara muito com esse tipo 
de problema, com a diferen-
ça social e com a dificuldade 
financeira, fazendo com que 
sua função vá bem além do 
que realmente aparenta ser. A 
função do pediatra se ampliou 
a cuidar da mãe da criança e 
do filho em muitos casos, e é 
por isso que essa é uma área 
da medicina que exige tantos 
cursos, muito tempo de estudo 
e muita paciência.

Dr. Michel Figueiredo Yunes 
– CRM/RO 1806
- médico pediatra e neunatologista
- pós-graduado em Medicina do 
Trabalho
- membro efetivo da Sociedade Bra-
sileira e Rondoniense de Pediatria
- membro da Sociedade Brasileira e 
Americana de Densitometria Óssea

II – doença do trabalho, as-
sim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de 
condições especiais em que 
o trabalho é realizado e com 
ele se relacione diretamente, 
constante da respectiva rela-
ção elaborada pelo Ministério 
da Previdência Social.

Não são consideradas como 
doença do trabalho:

a) doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza inca-

pacidade laborativa;
d) a doença endêmica ad-

quirida por segurado habitante 
de região em que ela se desen-
volva, salvo comprovação de 
que é resultante de exposição 
ou contato direto determinado 
pela natureza do trabalho.

 Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), “Saúde 
não significa apenas ausên-
cia de doença ou dor, mas, 
também, um ótimo estado de 
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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

Na perda de um 
dente a melhor 
opção é o implante
O implante dental constitui-se basicamen-

te na introdução cirúrgica de um para-
fuso de titânio no osso alveolar (maxila e ou 
mandíbula). Através do implante é possível 
devolver ao indivíduo a satisfação de poder 
mastigar, falar e sorrir novamente sem cons-
trangimento.

Espera-se que ao ser instalado cirurgica-
mente ocorra a osseointegração, ou seja, 
uma conexão direta, estrutural e funcional 
entre o tecido ósseo vivo, ordenado e a su-
perfície de um implante submetido à carga 
funcional. Antes da chegada dos implantes 
as alternativas para substituir a perda de um 
ou mais dentes se restringiam às famosas 
dentaduras e às próteses removíveis (pontes 
móveis) e fixas. O implante substitui a raiz do 
dente, por isso é chamado de raiz artificial. É 
nele que se fixa a prótese dentária. 

As pessoas sentem que recuperam a for-
ça para mastigar e os dentes vizinhos não 
sofrem qualquer tipo de modificação. O tra-
tamento com implantes é indicado quando: 
há ausência de um ou mais dentes; cresci-
mento maxilar esteja completo; prótese re-
movível não esteja confortável e ou estetica-
mente adequada; falta estabilidade e reten-
ção da prótese removível; a prótese o deixe 
inseguro; há dificuldade na mastigação; há 
necessidade de auxílio nos movimentos dos 
tratamentos com aparelhos ortodônticos.

Os implantes previnem a ocorrência de 
um processo natural chamado perda óssea 
que tem início a partir da perda de um dente 
natural, ou seja, o tecido ósseo vai sendo re-
absorvido pelo organismo. Com o implante o 
osso volta à atividade, pois há estímulo den-
tro do osso. O titânio, metal utilizado, é reco-
nhecido como parte integrante da estrutura 
óssea. No resultado final os dentes artificiais 
apoiados sobre implantes têm uma aparên-
cia natural devolvendo ao paciente beleza ao 
sorriso e saúde bucal. 

O que é o pterígio?

O pterígio é um tecido carnoso que cresce 
sobre a córnea. Esta lesão pode manter-

se pequena ou crescer até interferir na visão. 
O pterígio se localiza com maior frequência 
sobre o ângulo interno do olho, porém pode 
aparecer no ângulo externo. 

Muitos pacientes confundem pterígio com 
catarata (opacificação da lente intraocular). 
A causa exata não está definida por comple-
to. É mais comum em pessoas que passam 
muito tempo ao ar livre, em especial durante 
o verão. A exposição prolongada à luz solar, 
sobretudo aos raios ultravioletas e à irritação 
crônica dos olhos devido a ambientes secos 
e empoeirados, parecem desempenhar um 
papel importante.

Um olho seco pode contribuir para o apa-
recimento de um pterígio. Além de poder 
prejudicar a visão, o pterígio causa ardên-
cia, prurido (coceira), sensação de areia nos 
olhos, lacrimejamento, fotofobia (desconfor-
to com a luminosidade) e hiperemia ocular 
(olhos vermelhos). 

Quando o pterígio se torna avermelhado e 
irritado, emprega-se gotas e pomadas ocu-
lares para reduzir a inflamação. Se o pterígio 
tornou-se grande o suficiente para atrapalhar 
a visão ou é antiestético, pode ser retirado 
por cirurgia. 

A proteção dos olhos contra a luz ultra-
violeta excessiva através de óculos solares 
apropriados, evitar ambientes secos e empo-
eirados e a aplicação de lágrimas artificiais 
podem ser úteis para prevenir o aparecimen-
to ou amenizar os sintomas, porém o trata-
mento definitivo é a cirurgia.

OFTALMOLOGIAODONTOLOGIA
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Enxaqueca 
infantil
A enxaqueca é uma patolo-

gia comum que pode ter 
início na pré-escola (atinge 4% 
das crianças). É ainda muito 
desconhecida da população e 
às vezes não lembrada como 
diagnóstico diferencial pelos 
profissionais da área de saúde. 
É considerada como principal 
causa de cefaleia na infância e 
adolescência quando não está 
associada a causas secundá-
rias como traumatismo crânio 
encefálico, doenças infeccio-
sas, hipoglicemia, entre outras. 

A enxaqueca incomoda a 
vida das crianças e se associa 
a vários sintomas que deverão 
ser observados pelos pais. A 
verdadeira dor de cabeça é 
aquela que impede a criança 
de desenvolver suas atividades 
normais, como brincadeiras, jo-
gos e atividades escolares.

Pode ser classificada como:  
enxaqueca sem cura, (enxa-
queca comum) que é a mais 
frequente compreendendo até 
85% dos casos. É a cefaleia in-
tensa,  livre de outros  sintomas; 
e enxaqueca com aura (enxa-
queca clássica) que é aquela 
com sintomas neurológicos 
como hemiparesias, alucina-
ções e alterações oculares.

Sintomas periódicos como 
vômitos cíclicos, dores abdo-
minais sem causa e vertigem, 
podem sugerir o seu diagnós-
tico, lembrando também sinto-
mas clássicos como náuseas e 
vômitos, fotofobia (intolerância 

a luz) e fonofobia (intolerância 
a sons), associados à dor de 
cabeça. A enxaqueca é uma 
doença de difícil diagnóstico, 
pois se trata de um diagnóstico 
essencialmente clínico, onde 
exames laboratoriais ou de ima-
gem pouco ajudam para sua 
conclusão. Portanto, valorizar 
os sinais e sintomas e a história 
clínica são muito importantes 
para defini-la.

O tratamento das enxaque-
cas se divide em fase aguda, 
que consiste em uso de medi-
cação sintomática  como anal-
gésicos e antieméticos, e pre-
ventivo ou profilático onde são 
adotadas medicações de uso 
prolongado ou não. É funda-
mental para o tratamento man-
ter uma alimentação saudável e 
prática de exercícios físicos.

A enxaqueca é uma doen-
ça que não tem cura, porém 
o diagnóstico precoce poderá 
permitir uma infância e adoles-
cência mais saudável, assim 
como uma vida adulta mais 
produtiva. 

Clínica Anjo da Guarda
Responsável técnico:
Dr. Tadeu Batista
- médico pediatra e neunatologista
CRM/RO 1350
Fone: (69) 3441-5870 Cacoal-RO
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Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI
A partir de janeiro de 2012 

não será mais necessário 
possuir sócio para constituir 
uma empresa. A inovação foi 
trazida pela Lei 12.441/2011 
publicada no Diário Oficial da 
União de 12 de julho e permi-
te que uma única pessoa seja 
detentora da totalidade das 
cotas do capital social de uma 
empresa.

Esta mudança possibilita 
que o empresário não tenha 
que expor seu patrimônio pes-
soal aos riscos do negócio, 
conferindo-lhe as mesmas ga-
rantias a que faz jus os sócios 
das empresas de responsabili-
dade limitada. 

Acredita-se que a inovação 
contribuirá para que vários em-
preendedores saiam da infor-
malidade além de combater a 
figura do “sócio-laranja”, que é 
muito presente hoje nas socie-
dades limitadas, onde se en-
contra empresas que possuem 
apenas dois sócios de direito, 
sendo que um deles detém 
99% do capital social.

De acordo com a nova lei 
a EIRELI “será constituída por 
uma única pessoa titular da 
totalidade do capital social, de-
vidamente integralizado, que 
não será inferior a 100 (cem) 
vezes o maior salário-mínimo 
vigente no País.” 

O empresário poderá ter 
apenas uma empresa nessa 
modalidade que deverá conter 
no nome empresarial a expres-

são EIRELI após a firma ou de-
nominação social da empresa, 
assim como ocorre atualmente 
com as sociedades limitadas e 
anônimas que exigem as ex-
pressões Ltda e S.A..

A EIRELI poderá surgir tam-
bém da concentração de cotas 
de outra modalidade societária 
em um único sócio, indepen-
dentemente das razões que 
motivaram a concentração. 

Este modelo de sociedade 
empresária já existe há déca-
das em outros países e com 
certeza se pode afirmar que 
é uma inovação muito positi-
va para o sistema empresarial 
brasileiro que, embora a pas-
sos curtos, vai se tornando me-
nos burocrático.

Dr. Diógenes Nunes de Almeida Neto 
– OAB/RO 3.831
- sócio do Escritório Nunes de Almeida 
Advogados
- graduado em Direito pela Universidade 
Euro-Americana – UNIEURO – DF
Fone: (69)3441-5167
Cacoal-RO
Fone: (69) 3224-1312
Porto Velho-RO

Sinusites ou rinossinusites, 
usando o termo mais cor-

reto, são as inflamações que 
acometem as estruturas do na-
riz e dos seios da face.

Tanto nos adultos como nas 
crianças, geralmente as sinusi-
tes ocorrem após episódios de 
gripes ou resfriados (infecções 
virais), sendo que nos adultos 
são frequentes de 2 a 4 episó-
dios em um ano, e nas crian-
ças podem ultrapassar esse 
número.

As sinusites são classifica-
das em agudas (quando me-
lhoram em até 3 meses) e crô-
nicas (quando persistem por 
mais de 3 meses). Nas crianças 
os sintomas mais frequentes 
são: nariz entupido, congesto, 
com saída de secreção abun-
dante, geralmente amarelada 
ou esverdeada, podendo até 
apresentar traços de sangue 
nos casos mais graves, além 
de, muitas vezes, apresentar 
tosse durante o dia que piora à 
noite, febre, dores de cabeça, 
halitose e prostração.

Para se fazer o diagnóstico 
o médico se baseia nos sinto-
mas apresentados, podendo 
solicitar radiografias, exames 
laboratoriais, exames endoscó-
picos do nariz e fossas nasais, 
e em alguns casos, Tomografia 
Computadorizada.

O tratamento é realizado 
usando-se lavagens nasais 
com soro fisiológico, antitér-

Sinusites na 
infância

micos (nos casos onde ocorra 
febre alta), antialérgicos, cor-
ticosteróides, chegando até 
à antibióticoterapia nas infec-
ções bacterianas.

O importante é que tanto na 
suspeita de sinusites agudas 
ou crônicas deve-se procurar 
um especialista, pois muitas 
podem ser as causas e os 
tratamentos deverão ser reali-
zados com o máximo cuidado 
possível.   

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:
Drº. Claudemir Borghi 
– médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549
Fone: (69) 3443-2689 
Cacoal-RO
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TURISMO CORPORATIVO: 
economia em viagens de negócios

Unidade de Cacoal:
Rua Antônio Deodato Durce, 1243 - Centro
Fone: (69) 3443-5191 
Plantão: (69) 8483-6591 / 9909-1079 / 8107-0339 / 9286-2757
e-mail: viajeflex@hotmail.com
www.viajeflex.com.br

O turismo corporativo oferece comodidade, tranquilida-
de e reduz os custos das empresas com viagens. 

A viagem corporativa se caracteriza por ser individuail 
ou coletiva, efetuada frequentemente por colaboradores 
ou terceiros para eventos diversos (reuniões, congressos 
e seminários), pagas pela própria empresa com objetivos 
profissionais ou decorrentes dos mesmos.

Estatísticas recentes apontam que o turismo de negó-
cios movimenta aproximadamente R$ 20 bilhões por ano. 

Para a empresa isso não representa um custo, e sim, 
um investimento, já que estudo realizado pela Oxford 
Economics, com mais de 500 companhias, para cada 
US$ 1,00 gasto em viagens, a empresa tem um retorno 
de US$ 12,50.

A Viajeflex, preocupada com a comodidade e o bem 
estar da sua empresa e de seus colaboradores, oferece 
serviços necessários e essenciais para que sua viagem de 
negócios se torne um sucesso!

Somando todos os ingredientes que você precisa para 
fazer a viagem dos seus sonhos, a Viajeflex já nasceu 
grande! Integra as mais de 360 lojas do Grupo Nipoflex no 
País. Tem atendimento diferenciado e tarifas imbatíveis. O 
próprio nome já diz tudo: Viajeflex! 

* Possui equipe treinada junto à Associação Brasileira 
de Agentes de Viagens;

* É cadastrada junto às maiores e melhores compa-
nhias aéreas; nacionais e internacionais;

* Trabalha com as cinco maiores e melhores operado-
ras de turismo - pacotes nacionais e internacionais;

* Organiza turismo para eventos e shows pelo Brasil e 
pelo mundo. É a única agência a organizar pacotes para 
shows internacionais no País;

* Realiza reservas em mais de 150 mil hotéis cadastra-
dos espalhados pelo mundo;

* Locação de veículos;
* Receptivos, passeios;
* Atendimento a domicílio. Nossos agentes de viagem 

vão até você;
* Temos cadastro com as melhores empresas de cru-

zeiros nacionais e internacionais;
* Seguro viagem e documentação consular;
* Turismo corporativo: empresas que procuram solu-

ções para agilizar as viagens de seus funcionários.
Seja bem vindo ao mundo Viajeflex. Invista em você 

gastando pouco. Cansado de viajar só em pensamento? 
Viajeflex!



�� ������ ��

Melhorando o aspecto do “bumbum” 
com prótese ou lipoenxertia

O aumento do volume dos glúteos e a 
melhora do contorno da região glútea 

podem ser alcançados com a inclusão de 
implantes de silicone e/ou com a enxer-
tia de gordura (lipoenxertia) do próprio 
paciente (popularmente conhecida como 
lipoescultura).

A lipoenxertia é realizada quando a 
paciente apresenta depósitos de gordu-
ra em outras regiões do corpo. Após a 
lipoaspiração destas áreas a gordura é 
aproveitada na região dos glúteos, me-
lhorando seu contorno e aumentando o 
volume.

O implante glúteo é indicado para pa-
cientes que necessitam de volumes mo-
derados ou grandes, onde não é possível 
melhorar o contorno somente com lipo-
enxertia. O implante glúteo é colocado 
através de uma pequena incisão no sulco 
interglúteo.  

Existem diversos tamanhos de implan-
tes. O cirurgião plástico deve levar em 
consideração a harmonia entre o volume 

ideal das nádegas e o tamanho do tronco, 
característica esta que deve ser preserva-
da no planejamento da cirurgia.

Para cada paciente tem uma prótese de 
glúteo ideal que será escolhida em con-
sulta após exame minucioso da região e 
do biotipo da paciente, avaliando volume, 
consistência e forma das nádegas.

A consistência do implante glúteo é 
maior do que o tecido normal das náde-
gas. Então é comum um certo grau de au-
mento da consistência das nádegas após 
a colocação das próteses, o que pode 
não acontecer com a lipoenxertia.

Uma observação importante é que 
após a colocação das próteses glúteas as 
injeções nunca deverão ser realizadas na 
região, sendo o braço o local escolhido 
para as injeções.

Os implantes glúteos e a lipoenxertia 
são cirurgias relativamente simples, se-
guras e com alto índice de satisfação dos 
pacientes, motivo pelo qual se tornaram 
tão populares.

Dr. Marcelo Almeida – CRM/RO 2703
- cirurgião plástico formado no Instituto Ivo Pitanguy
- membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
www.drmarceloalmeida.com.br
Porto Velho: (69) 3224-6892
Ariquemes: (69) 3535-2431
Jaru: (69) 3521-6054
Ouro Preto (69) 3461-2243
Ji-Paraná: (69) 3422-2331
Cacoal: (69) 3443-4984
Rolim de Moura: (69) 3442-2463
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registro, ou até 
mesmo da con-
tribuição mensal 
para obter o di-
reito ao benefí-
cio. E agora? O 
que fazer?

Recorrer à lei 
8.742/1993, co-
nhecida como de 
Amparo Social 
(LOAS), e, garan-
tir um salário de 
contribuição mensal, para ver assegurado 
a proteção à sobrevivência com dignidade 
e respeito,  direito inserido no art. 203 da 
Constituição Federal.

Este benefício é destinado às pessoas 
que não têm condições financeiras de con-
tribuir para a Previdência Social. Têm direito 
ao amparo assistencial os idosos a partir de 
65 anos de idade que não exerçam atividade 
remunerada e os portadores de deficiência 
incapacitados para o trabalho e uma vida in-
dependente, além de outras condições que 
o Poder Judiciário já firmou entendimento.

A Lei 10.741/2003, conhecida como Es-
tatuto do Idoso, trata especialmente no 

artigo 8º que o envelhecimento é um direito 
personalíssimo e sua proteção, por conse-
guinte, constitui um direito social.

Assim, o Estatuto do Idoso nos nossos 
dias é o resultado das mudanças históricas, 
políticas e sociais, que tem como equilíbrio 
equacionar a dignidade da pessoa huma-
na e consequentemente permitir o idoso ter 
acesso às garantias inseridas na legislação e 
na Constituição Federal como forma de dar 
eficácia ao estado democrático de direito.

E o acesso deve ser entendido como a 
efetivação dos direitos sociais, tais como: 
saúde, e especialmente aos benefícios pre-
videnciários, além das demais garantias ne-
cessárias para viver dignamente. Dentre os 
benefícios da previdência destacam-se para 
o estudo o de aposentadoria por idade e por 
tempo de contribuição, de forma digna, para 
aqueles cidadãos que contribuíram ou exer-
ceram trabalhos formais, com o registro na 
carteira de trabalho e previdência social.

Não se deve esquecer o trabalho informal. 
Como fica a proteção junto à previdência 
social? Inúmeros brasileiros não obtiveram 
informações suficientes da necessidade do 

O idoso e os desafios 
para conquista dos 
direitos sociais

Dra. Julinda da Silva – OAB/RO 2146
- doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais /UMSA-AR.
- Mestre pela UFMS
- especialista em Direito Previdenciário e Direito Tributário 
e Processual Civil  
- docente do curso de Direito da FAROL. 
www.silvaefontana.adv.com.br
Fone: (69) 3443-1570 – Cacoal-RO 

A celulite é uma doença que acomete a 
grande maioria das mulheres, e por isso 

é a principal queixa no consultório médico.
Objetivando atender essas clientes, a 

BERNO Laser, Medicina e Estética acaba de 
adquirir o equipamento Vela Shape, o mais 
avançado sistema de tratamento simultâneo 
para redução de medidas, flacidez da pele 
e principalmente diminuição da celulite. Isto 
se deve à nova tecnologia ELOS que associa 
a radiofrequência, o infravermelho, à suave 
pressão negativa da endermologia e à mani-
pulação mecânica.

Com o ELOS (Electro Optical Synergy) 
conseguimos tratar eficientemente os múlti-
plos fatores que causam a celulite.

A BERNO oferece profissional especiali-
zado para o tratamento com o Vela Shape. 
Basta procurar uma de nossas clínicas, em 
Cacoal e Ji-Paraná.

VELA SHAPE: Enfim, 
o melhor aparelho 
para tratamento de 
celulite

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

Dra. Tatty Berno
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Regulamentação 
do trabalho da 
mulher 
Antes da constituição de 1988 

a lei considerava a mulher in-
capaz. O marido tinha direito de 
rescindir o contrato de trabalho 
da esposa caso viesse a acarre-
tar prejuízo ao casamento.

Esses artigos, e tantos ou-
tros, foram revogados pela atu-
al Constituição. O artigo 5, I da 
CR/88 dispõe “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza (..): I – ho-
mens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações (...)”.

Mesmo nesse contexto de 
igualdade, atualmente é ve-
dado por lei: publicar ou fazer 
publicar anúncio de emprego 
no qual haja referência ao sexo, 
à idade, à cor ou situação fami-
liar; recusar emprego, promo-
ção ou motivar a dispensa do 
trabalho em razão de sexo; con-
siderar o sexo, a idade, a cor ou 
situação familiar como variável 
determinante para fins de remu-
neração, formação profissional 
e oportunidades de ascensão 
profissional; exigir atestado ou 
exame, de qualquer natureza, 
para comprovação de esterili-

dade ou gravidez, na admissão 
ou permanência no emprego; 
impedir o acesso ou adotar 
critérios subjetivos para deferi-
mento de inscrição ou aprova-
ção em concursos, em empre-
sas privadas, em razão de sexo, 
idade, cor, situação familiar ou 
estado de gravidez; proceder o 
empregador ou preposto a re-
vistas íntimas nas empregadas 
ou funcionárias. 

Além disso, atualmente a 
licença maternidade tem remu-
neração total e não só o salário. 
O salário maternidade não pode 
ser limitado ao teto pago pela 
Previdência Social, sob pena de 
configurar discriminação entre 
a remuneração do homem e da 
mulher. A mulher tem ainda a 
conhecida estabilidade desde a 
confirmação da gravidez até  5 
meses após o parto, e o fato de 
a empregada não comunicar a 
gravidez não lhe retira o direito 
à estabilidade.

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

TightSkin 2 System® é um 
laser de alta tecnologia que 

atua na pele proporcionando 
rejuvenescimento, sendo em-
pregado para flacidez na face, 
pescoço, colo e dorso das 
mãos, tornando a pele mais 
bonita, hidratada, com mais 
brilho e suavidade. Age esti-
mulando algumas células da 
pele e plaquetas promovendo 
a contração do colágeno de 
forma uniforme melhorando a 
flacidez, proporcionando re-
dução de sinais de expressão 
e rugas. 

Para se chegar a esses re-
sultados, o TightSkin 2 Sys-
tem® utiliza a combinação de 
duas radiações de alta tecnolo-
gia; tecnologia alemã;  âmbar 
steam microfire bulb de 570 a 
590 nm e infrared microfire de 
800 a 2000 nm.

Esses dois grupos de radia-
ção, âmbar e infravermelho, 
são reconhecidamente os mais 
eficientes no rejuvenescimento 
facial apontados pela literatura 
científica internacional. É um 

Rejuvenescimento 
com TightSkin 2 System®

tratamento não-ablativo, não 
causa dor nem agressões à 
pele, além de ser rápido, se-
guro e de fácil aplicação, po-
dendo o cliente voltar às suas 
atividades rotineiras imediata-
mente. 

O número de sessões ne-
cessárias para um ótimo re-
sultado varia de acordo com 
cada caso, variando de 8 a 12 
sessões de uma a duas vezes 
por semana. Os resultados são 
visíveis nas primeiras sessões.

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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Você está 
protegido?
As pessoas vivem cada vez 

mais cercadas de preocu-
pações e incertezas. Precisam 
de algum tipo de proteção. É 
nesse contexto que o seguro 
cumpre seu principal papel, 
que é o de proporcionar tran-
quilidade ao segurado.

A instituição do seguro sur-
giu das garantias de proteção e 
reparação criadas pelo homem 
com a finalidade de prevenir e 
reparar suas perdas, como a 
morte de uma pessoa, deixan-
do desamparados aqueles que 
dependiam de sua atividade, 
ou a destruição de coisas e 
bens, fazendo desaparecer ou 
reduzir seu patrimônio. A finali-
dade do seguro atinge também 
fatores sociais, como seguro-
desemprego, por exemplo. 

O seguro mais conhecido 
é para automóveis, o único 
seguro obrigatório particular 
que existe. Se muitos o fazem 
apenas porque é obrigatório, 
querendo pagar apenas o mí-
nimo indispensável, há outros 
que querem uma vasta gama 
de coberturas, de modo a pro-
teger qualquer inconveniente 
que aconteça ao veículo, o que 
é recomendável. 

Para quem quer proteger 
sua casa ou sua empresa, os 
seguros residenciais e empre-
sariais ajudam a garantir o va-
lor do patrimônio imóvel uma 
vez que está sujeito a furtos ou 
a incêndios.

Existe uma multiplicidade de 
seguros, serviços e proteções 
que nos ajudam a garantir o 
nosso patrimônio e a ficar-
mos relativamente mais des-
cansados perante situações 
inesperadas. Para muitos, ter 
um seguro é uma maneira de 
desperdiçar dinheiro. No fun-
do acreditam que surpresas 
desagradáveis, como o furto 
de um automóvel, o roubo a 
uma residência ou um incên-
dio à empresa, só acontece 
com os outros. Só percebem a 
importância do seguro quando 
se sentem desprotegidos. Não 
acreditamos em bruxas, “pero 
que las hay...”!

Informe-se melhor sobre as 
opções de seguros que estão 
à sua disposição. Seu carro, 
por exemplo, pode ser destruí-
do em um segundo. Suas eco-
nomias de anos também!

Edilson Luiz de Souza
Av. Porto Velho, 2497 – Centro
Fone: (69) 3441-5665 Cacoal-RO

A lesão do ligamento cruzado 
anterior do joelho (LCA) é 

causada por trauma no joelho, 
principalmente decorrente de 
esportes e acidentes de trânsi-
to. O mecanismo mais frequen-
te é o trauma rotacional. Neste 
caso o corpo gira com o mem-
bro inferior apoiado ao solo, e 
outro mecanismo mais raro é a 
hiperextensão do joelho sem 
apoio (“chute no vazio”).

No trauma agudo o paciente 
geralmente menciona um esta-
lido no joelho, derrame imedia-
to (inchaço), dor, dificuldade 
para fazer extensão ou flexão 
completa, instabilidade, po-
dendo estar associado à lesão 
meniscal em 30% dos casos.

Geralmente após 40 dias da 
lesão do LCA há uma melho-
ra dos sintomas, pois ocorre 
uma “cicatrização”. O paciente 
pode evoluir com episódios de 
falseio, devido à ruptura desta 
cicatriz aos mínimos esforços. 
Estes episódios de falseio são 
bastante deletérios aos menis-
cos e cartilagens do joelho, 
levando à artrose precoce e 
irreversível.

O diagnóstico é feito através 
do exame físico (“sinal de ga-
veta anterior positiva”) e Res-
sonância Nuclear Magnética, 
confirmando a lesão.

O tratamento conservador 

Lesão do 
ligamento 
cruzado anterior 
do joelho

está indicado para pacientes 
com idade avançada e baixa 
demanda física.

Os candidatos para cirurgia 
de reconstrução do LCA são 
os pacientes jovens, indepen-
dente do sexo, esportistas e 
trabalhadores com alta deman-
da física.

Atualmente a cirurgia é rea-
lizada com auxílio do videoar-
troscópio. Temos como opção 
de enxerto o tendão dos mús-
culos flexores, tendão patelar 
e, mais raramente utilizado, o 
tendão quadricepital. Enxertos 
sintéticos não obtiveram bons 
resultados até o momento.

Dr Rodrigo Colacino Silva 
- médico ortopedista 
CRM-RO 2.666/TEOT 10.810
Clinica Monte Cristo Saúde
Fone: (69) 3443-3093 Cacoal-RO
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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 litíase urinária, ou cálculos 
urinários, também chama-

dos popularmente de “pedras 
dos rins”, é a terceira causa 
mais comum de consultas ao 
urologista.

Estima-se que 15% da po-
pulação desenvolverá cálcu-
los urinários, sendo que 30% 
necessitará de internação e 
procedimentos para auxiliar 
na eliminação dos cálculos, 
afastando estes pacientes de 
suas atividades e causando 
um grande impacto social e 
econômico.

A urolitíase é três vezes mais 
frequente nos homens, poden-
do ocorrer em qualquer idade, 
acometendo desde crianças 
a idosos, porém a maior inci-
dência se dá por volta dos 40 
anos.

O fator genético está envol-
vido na formação de cálculos, 
pois até 25% dos pacientes 
têm antecedentes na família. 
Outros fatores implicados são: 
clima, dieta, ingestão de líqui-
dos e ocupação. O pico de 
ocorrência de sintomas asso-
ciados aos cálculos ocorre no 
final do verão devido à maior 
concentração da urina causada 
pela perda excessiva de líqui-
dos através da transpiração.

Quanto à dieta, é sabido 
que dietas ricas em proteínas 
e sal favorecem a formação de 
cálculos de oxalato e fosfato 
de cálcio e de ácido úrico. A 
ingestão diária de 2 a 2,5 litros 
de água é o fator mais impor-
tante na prevenção dos cálcu-

Cálculos urinários: 
como prevenir e tratar 

ureteroscopia, cirurgia percu-
tânea, litotripsia extracorpórea 
por ondas de choque e cirurgia 
aberta.

A ureteroscopia é um proce-
dimento minimamente invasivo, 
que se faz com raquianestesia, 
utilizando-se microcâmera e 
delicados aparelhos que são 
introduzidos pela uretra com a 
finalidade de fragmentar os cál-
culos e retirá-los com cestas ou 
pinças.  Os pacientes recebem 
alta no dia seguinte ao procedi-
mento possibilitando o rápido 
retorno às suas atividades.

A cirurgia percutânea tam-
bém é um procedimento mi-
nimamente invasivo, realizado 
com anestesia peridural ou ge-
ral. O cálculo é localizado com 
auxílio de um aparelho de flu-
oroscopia (espécie de RX em 
tempo real) e então é feita uma 
incisão de 2 cm no local onde 

Dr. Rodrigo Zipparro
- médico urologista CRM/RO 2142
- membro titular da Sociedade Brasi-
leira de Urologia

JI-PARANÁ
CEMED – Centro Médico de Ji-Paraná
Rua das Flores, 41, Bairro Urupá 
Fone: (69) 3422-2331/3422-1063
HCR – Hospital Cândido Rondon
Rua Almirante Barroso, 1530, Centro 
Fone: (69) 3411-3333

PORTO VELHO
Hospital UNIMED – Av. Rio Madeira, 
1618, Nova Porto Velho
Fone: (69) 3216-6844 3225-2730

los urinários, diluindo a urina 
e reduzindo as concentrações 
de sais.

A ingestão de alimentos ri-
cos em potássio e citrato, tais 
como banana, batata e damas-
cos, além de alimentos ricos 
em magnésio, como peixe, 
arroz, abacate, repolho e bró-
colis, auxiliam na remoção de 
sais na urina, prevenindo a for-
mação de cálculos.

Os cálculos renais podem 
ser assintomáticos e frequen-
temente são encontrados em 
ultrassonografias realizadas 
por outros motivos. Os cálcu-
los ureterais são os que mais 
causam dor devido à obstru-
ção da via urinária e conse-
quente aumento da pressão no 
interior do rim. Os pacientes se 
queixam de dor de início súbito 
na região lombar, de forte in-
tensidade, que se irradia para 
o abdome inferior, testículos 
ou vagina. Vômitos e sintomas 
urinários, como frequência e 
urgência miccional, também 
podem estar presentes.  Os 
cálculos de infecção geralmen-
te não causam cólica renal, 
manifestando-se por infecção 
urinária recorrente.

A maioria dos cálculos uriná-
rios pode ser eliminada espon-
taneamente com aumento da 
hidratação e auxílio de medica-
mentos.  Entretanto, qualquer 
cálculo que cause dor, infec-
ção ou hematúria (presença de 
sangue na urina), ou que esteja 
assintomático, mas apresente 
um diâmetro incompatível com 
a eliminação espontânea, deve 
ser avaliado para tratamento 
intervencionista, que pode ser: 

será introduzido um aparelho 
acoplado a uma microcâmera 
através do qual o cálculo será 
fragmentado e retirado (veja 
ilustração). A taxa de sucesso 
é em torno de 90% e o paciente 
pode receber alta no segundo 
dia após a cirurgia.

A litotripsia extracorpórea é 
um procedimento que utiliza 
ondas de choque, aplicadas 
externamente para fragmen-
tação dos cálculos. Pode ser 
realizada com sedação e anal-
gesia e não necessita de inter-
nação. Sua taxa de sucesso 
chega a 80% dependendo do 
tamanho, dureza e localização 
do cálculo.

Atualmente as cirurgias 
abertas correspondem a me-
nos de 5% dos casos, sendo 
reservadas para casos de va-
riações da forma e localização 
dos rins, cálculos muito gran-
des e infecções crônicas.
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Robson ReisRobson Reis
Cirurgião Bucomaxilofacial

DOUTOR EM CIRURGIA 
E TRAUMATOLOGIA 

BUCOMAXILOFACIAL - 
UNESP / ARAÇATUBA.

MESTRE EM CIRURGIA 
E TRAUMATOLOGIA 

BUCOMAXILOFACIAL - 
UNESP / ARAÇATUBA.

MEMBRO TITULAR DO 
COLÉGIO BRASILEIRO DE 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILOFACIAL.

EX-RESIDENTE - SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.

ESPECIALISTA EM CIRURGIA – 
RECONHECIDO PELO CONSELHO 

FEDERAL DE ODONTOLOGIA.

ESPECIALISTA EM 
ANATOMIA CIRÚRGICA DA 
FACE - USP / SÃO PAULO.

Av. Pinheiro Machado, 1718
Porto Velho-RO   

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

rhr.odonto@ig.com.br

Quem constrói deve sempre 
ter em mente a importância 

da documentação do imóvel, o 
que requer muita atenção. Para 
ter uma construção averbada 
hoje em dia é necessário o Al-
vará de Construção da Obra, 
Certificado de Conclusão de 
Obras expedido pela Prefeitura 
Municipal, Certidão Negativa 
de Débitos (INSS), Anotação 
de Responsabilidade Técnica 
de Execução (Art/Crea), bem 
como requerimento dirigido ao 
Registro de Imóveis solicitando 
a averbação da construção. Ao 
dar entrada nesse documento, é 
preciso pagar as devidas taxas. 

Ter o imóvel averbado é fun-
damental, pois o documento in-
terfere numa série de situações. 
Por exemplo, em caso de venda 
do imóvel. Sem a documenta-
ção, a pessoa não consegue 
liberar financiamento junto à 
instituição financeira. Também 
em relação a inventários, parti-
lha de imóveis, sem ter a cons-
trução averbada não é possível 
comprovar nem o tamanho nem 
o valor do bem. Diante disso, 
normalmente o juiz determina 
primeiro a legalização do imóvel 
para depois dar prosseguimen-
to ao processo. 

Os riscos de deixar uma 
construção sem a documenta-
ção correta são grandes. Caso 
a residência não possua alvará 
de construção, o primeiro pas-

A importância 
de ter sua obra 
averbada

so será providenciar o mesmo. 
Porém, mesmo que o imóvel já 
exista há vários anos, a apro-
vação vai ter que ser feita de 
acordo com as exigências das 
normas atuais, o que implica 
muitas vezes em adaptação 
da residência para atender a 
essa legislação. Geralmente 
isto ocorre com recuos, corte 
de árvores, captação de águas 
pluviais, taxas de ocupação, 
faixa de recuo de áreas verdes, 
entre outros, sem os quais não 
há como aprovar a obra. 

Muitas vezes, quem constrói 
por conta própria não contrata 
um profissional responsável, 
como um engenheiro civil, o que 
gera um risco ainda maior. Se a 
legislação não for observada e 
não houver um profissional para 
responder pela obra, o proprie-
tário é que arcará com os prejuí-
zos futuros para a regularização 
da documentação. 

Dr. José Ricardo Vieira 
– engenheiro civil CREA: 61.102-D/PR
- graduado pela Pontifícia Univ. 
Católica do Paraná
- pós-graduado Lato Sensu MBA 
Team Management pela Fundação 
Getúlio Vargas
Fone: (69) 3441-1249 / 8114-9930 
Cacoal-RO 
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Afinal de contas, o que pos-
suímos? O corpo? Dinhei-

ro? Propriedades? Bens mate-
riais? Nada disso nos pertence. 
Somos apenas administradores 
momentâneos e um dia presta-
remos contas do bom ou mau 
uso que fizemos. Acumular ri-
quezas não nos fará melhores 
e nem tornará o mundo mais 
justo e perfeito. Devemos estar 
sempre atentos para termos o 
que é justo e necessário, além 
de consciência desperta para 
percebermos que muitas vezes 
algumas coisas que possuímos 
poderiam ter um resultado me-
lhor com outras pessoas.

Como de costume, segue 
um conto popular para um me-
lhor entendimento da situação.

Um dia um homem já de cer-
ta idade abordou um ônibus. 
Enquanto subia, um de seus 
sapatos escorregou para o 
lado de fora. A porta se fechou 
e o ônibus saiu; então ficou im-
possível recuperá-lo. 

O homem tranquilamente re-
tirou seu outro sapato e jogou-
o pela janela. Um rapaz no ôni-
bus, vendo o que aconteceu e 
não podendo ajudar o homem, 
perguntou: 

- Notei o que o senhor fez. 
Por que jogou fora seu outro 
sapato?

O homem prontamente res-
pondeu: 

- Porque quem encontrá-los 
seja capaz de usar. Provavel-
mente apenas alguém necessi-

Possuir sem 
ser possuído...

tado dará importância a um sa-
pato usado encontrado na rua. 
E de nada lhe adiantará apenas 
um pé de sapato.

O homem mostrou ao jovem 
que não vale a pena se agarrar 
a algo simplesmente para pos-
suí-lo e nem porque você não 
deseja que outro o tenha.

Aparentemente tem-se a im-
pressão de que constantemen-
te perdemos algo. Mera ilusão 
da matéria. O que nos parece 
algo difícil de aceitar, nada 
mais é do que a mudança de 
um estado para outro. Com a 
perda, abre-se um espaço para 
que algo de positivo ocorra em 
nossas vidas. Lembre-se que 
quando uma porta se fecha, 
é aberta mais duas... Basta 
não ficar em lamentação com 
a porta fechada e procurar as 
outras.

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

Segundo o Código Penal 
Brasileiro, deixar de anotar 

a CTPS (Carteira de Trabalho 
e Previdência Social) de fun-
cionário configura crime cuja 
pena é a de detenção, que va-
ria de um a dois anos e multa. 

A própria CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho) de-
clina ser obrigatório o registro 
do empregado, podendo a 
anotação da CTPS ser realiza-
da a qualquer tempo (a pedido 
do trabalhador), nos casos de 
rescisão de contrato de traba-
lho, e quando houver necessi-
dade de comprovação perante 
a Previdência Social.

A falta de cumprimento 
pelo empregador acarretará a 
lavratura de auto de infração 
pela fiscalização do trabalho 
(Delegacia Regional do Traba-
lho) que deverá comunicar, de 
ofício, a falta de anotação ao 
órgão competente para o fim 
especial de instaurar processo 
de registro.  

Além das anotações espe-
cificadas (data de admissão, 
remuneração e condições es-
peciais de trabalho), há outras 
que devem ser feitas duran-
te a vigência do contrato. Do 
mesmo modo, fazer uma falsa 
anotação, como por exemplo, 
registrar o empregado com 
um salário mínimo quando na 
verdade ele percebe dois, tam-
bém implica na responsabiliza-

Deixar de 
anotar carteira 
é crime

ção criminal pelo mesmo tipo. 
A pena aumenta de 1/6 a 1/3 

se a vítima for menor de dezoi-
to anos, pessoa idosa, gestan-
te, indígena ou portadora de 
deficiência física ou mental.

É importante destacar que é 
vedado ao empregador efetuar 
anotações desabonadoras à 
conduta do empregado na car-
teira de trabalho; demissão por 
justa causa, por exemplo.

Para finalizar, o direito às 
ações que tenham por objeto 
anotações para fins de prova 
junto à Previdência Social, não 
prescreve. Ainda que o empre-
gado tenha trabalhado ante-
riormente (10, 15 ou 20 anos 
atrás) tem direito à anotação 
do contrato em sua carteira de 
trabalho. ANOTE!!!

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

Fones: 69 3441-3473 - 3441-2837 - Fax: 69 3441-2272
Av. Castelo Branco, 19.209 - Cacoal - RO
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Fundada em abril de 2010, a 
Atecnomed presta serviços 

especializados em consertos e 
manutenção de equipamentos 
médico-hospitalares (incluindo 
lavanderias), além de equi-
pamentos de fisioterapia, de 
laboratórios, odontológicos, 
etc.. A empresa se fortalece 
com testemunhos de bons ser-
viços prestados. Com o intuito 
de melhor suprir a demanda, 
que é crescente em Rondônia, 
a Atecnomed ampliou suas ins-
talações para aprimorar ainda 
mais o atendimento ao cliente. 

A equipe de profissionais 
se especializa diretamen-
te nas indústrias fabricantes 
dos equipamentos, buscando 
constante atualização. Este 

aprimoramento proporciona à 
equipe técnica o agrupamento 
rebuscado de conhecimento 
em equipamentos elétricos, 
eletrônicos e mecânicos de 
uso geral, o que permite que 
os serviços da Atecnomed 
sejam executados com o que 
existe de mais moderno em 
ferramentas de trabalho. 

A Atecnomed procura tra-
balhar sempre com peças 
originais o que gera maior se-
gurança no funcionamento do 
equipamento, além da certeza 
de um trabalho de alta quali-
dade. Esta conduta aumenta o 
rendimento e o tempo de vida 
útil do equipamento. Desta 
forma é possível oferecer um 
maior prazo de garantia. 

Assistência técnica em 
equipamentos médico-
hospitalares

A equipe da Atecnomed se 
sente honrada da confiança 
depositada em seu trabalho. 
Agradece a oportunidade de 
parceria com profissionais de 
alto gabarito que sempre bus-
cam serviços de qualidade, em 

especial agilidade no atendi-
mento. Em um mundo globa-
lizado, economia de tempo é 
fundamental.

Não importa o tamanho de 
sua necessidade.

Consulte a Atecnomed!

Antônio Domingos Vieira
- diretor técnico

Av Castelo Branco, 19004
- marginal da BR-364 (em frente à ORTOMED)
Fone: (69) 3443-2112 (69) 9991-6164 
E-mails: atecnomed@hotmail.com
               tecnicotoninho@hotmail.com 
Cacoal–RO
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É muito cotidiano que as pessoas ganhem 
presentes que não lhes agradam ou o tão 

produto desejado de compra venha com de-
feito ou não venha conforme a propaganda 
publicou. 

Sobre o presente que não lhe agradou a 
loja não é obrigada a trocar o objeto, haja vis-
ta que a questão do “gostar” é muito subjetiva 
e não tem cunho obrigacional ao comerciante. 
Porém, o lojista precisa colocar antecipada-
mente em local visível e de fácil entendimento 
do consumidor todas as regras para a troca 
de mercadorias. 

Em se tratando de produto comprado, se 
este apresentar defeito de fabricação dispõe 
a lei nº. 8.078, de 11/09/1990-Código do Con-
sumidor em seus artigos 18 e 19 que conside-
ram inadmissíveis os vícios que tornam o pro-
duto impróprio ou inadequado ao consumo a 
que se destina ou lhe diminuam o valor, assim 
como aqueles decorrentes da disparidade 
com as indicações constantes de recipiente, 
embalagem, rotulagem ou mensagem publici-
tária, respeitadas as variações decorrentes de 
sua natureza. Vício é todo defeito (oculto ou 
aparente) que frustra as expectativas geradas 
no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso 
comum.

Se o objeto da compra foi um bem durável 
(televisão, máquina de lavar roupa, DVD, etc.), 
o consumidor tem o prazo de 90 dias para re-
clamar. E se for um bem não durável (cremes, 

Troca de mercadorias: direito do consumidor
alimentos etc.), o prazo é de 30 dias a partir da 
constatação do defeito ou vício. 

Se em 30 dias o comerciante ou fabrican-
te não resolver o problema, o mesmo deverá 
trocar a mercadoria ou devolver o dinheiro ao 
consumidor. Caso a empresa se negar a de-
volver o dinheiro ou trocar o produto no prazo 
acima, o consumidor tem o período de 3 anos 
para requerer indenização na justiça pelos da-
nos materiais e morais que sofreu, sendo que 
tanto a empresa que lhe vendeu o produto, as-
sim como o fabricante, respondem conjunta-
mente pelos danos que o consumidor sofreu.

Dra. Ruth Barbosa Balcon
- advogada.OAB/RO 3454
- graduada pela AVEC
- pós-graduada em Direito Previdenciário-UNISUL-SC
- graduanda em Direito do Trabalho - Uninter-PR
Fone: (69) 3322-4273  Vilhena-RO

Antes do atual Código de Trânsito Brasi-
leiro - CTB entrar em vigor, não existia 

a obrigatoriedade da realização de aulas 
teóricas nem práticas para os candidatos à 
primeira habilitação - CNH. E nada se falava 
sobre conteúdos específicos do trânsito para 
se fazer este curso. Com o atual CTB, muita 
coisa mudou. Hoje, segundo a Res.285/08, é 
necessário o estudo de 45 horas/aula teóri-
cas e 20 horas/aula práticas, no mínimo.

Com o objetivo de agilizar a parte burocrá-
tica do processo de habilitação, controlar me-
lhor o aproveitamento das aulas e diminuir os 
problemas com fraude, muitos Departamen-
tos Estaduais de Trânsito - Detrans  estão 
determinando a informatização dos  Centros 
de Formação de Condutores - CFC’s, conec-
tando-os diretamente aos Detrans.

Medidas de segurança como a identifica-
ção digital e a realização de provas on-line, 
são alguns exemplos de como o processo 
informatizado funciona.

CNH e a identificação 
digital

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

Ederson Carlos Pires Chagas
- sócio-proprietário
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Com pouco mais de um ano 
de idade contraí meningi-

te meningocócica. Esgotados 
todos os recursos a que recor-
remos em Rondônia, fui encami-
nhado pra São Paulo onde fiquei 
por quatro meses. Os médicos 
chegaram ao prognóstico que 
eu não mais enxergaria, falaria 
e muito menos andaria. Come-
cei a ter crescimento encefálico, 
vômito, febre, convulsões e en-
trei em coma profundo. A cada 
visita dos meus pais o quadro se 
agravava. 

Não tendo mais o que fazer, 
os médicos relataram que clini-
camente eu estava desengana-

do. As meninges estavam total-
mente tomadas. A única coisa 
a fazer era me levar pra casa. 
Ao chegar em Cacoal fiquei por 
dois dias e logo fui levado pra 
Ji-Paraná onde fiquei na casa 
dos meus avós. Foi um ano de 
muita luta. Chegou um dia que 
disseram que eu não passaria 
daquela noite. Foi quando rece-
bi a unção e consegui dormir. 

Com uma semana comecei 
a esboçar sorrisos e minha pele 
que era escura por consequên-
cia da febre que tive, foi voltando 
à cor natural e voltei a ter a pele 
de um bebê saudável. Comecei 
a engordar e somente a sentar 

após os dois anos e meio de ida-
de. Em uma visita dos meus pais 
a Ji Paraná, resolveram me levar 
pra Cacoal. Naquela tarde meu 
pai resolveu dar uma volta comi-
go e me colocou em pé. Nesse 
momento estava chegando um 
avião. Eu ouvi e segui o trajeto 
com os olhos indicando o avião. 
Com os sentidos recuperados, 
meu pai se viu diante de um 
milagre e me levou até a equipe 
de médicos que me atendeu em 
São Paulo e os exames foram 
realizados. Surpresos com os 
resultados, os médicos disse-
ram ao meu pai: “...não fomos 
nós que curamos o seu filho. Ele 

saiu daqui praticamente morto. 
Foi um milagre de Deus que 
aconteceu na vida dele...”.

Hoje sou empresário, traba-
lhando lado a lado com meu pai, 
Divino Cardoso Campos, sou 
acadêmico de Fisioterapia da 
Facimed e em breve estarei cur-
sando Medicina. Deus me deu o 
dom do canto. Incentivado por 
amigos e a família, lancei no dia 
04 de setembro o meu primeiro 
CD o qual recebeu o título “Re-
começo”. É a oportunidade que 
tive de agradecer a Deus por ter 
ultrapassado tantas barreiras e 
ter voltado a ser um ser humano 
saudável e feliz.
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Harmonia Day Spa
Localizada em um ponto má-

ximo de privacidade, a Har-
monia Day Spa (sobreloja da 
academia Equilibrio do Corpo), 
é uma clínica de estética e re-
laxamento da renomada profis-
sional Giani Terciotti Mazzutti. 
Está exclusivamente preparada 
e equipada para receber com 
exclusividade seus clientes.

Sob aparência calma se es-
conde uma rotina de dezenas 
de clientes que entram e saem 
todos os dias buscando atendi-
mento por uma equipe de pro-

fissionais liderados por uma ver-
dadeira fera quando o assunto é 
beleza. Pessoa de personalida-
de forte, mas de aparência se-
rena, Giani lidera o seu próprio 
negócio e defende muito suas 
opiniões sobre os cuidados 
com o rosto e corpo. Formou-se 
em Atlanta-EUA como especia-
lista em Estética Facial e Cor-
poral no International School of 
Skin Care. Traz para Cacoal o 
melhor espaço e equipe profis-
sional em beleza, saúde e bem 
estar para homens e mulheres 

que buscam um diferencial em 
qualidade e bom atendimento.

Investe na qualidade e na 
permanente formação dos 
profissionais. É uma equipe 
dinâmica, especializada, que 
desenvolve sua atividade num 
ambiente de máxima higiene, 
tranquilidade e privacidade. 
Aposta na diferença executan-
do trabalhos com garantia de 
resultados, conseguindo assim 
um trabalho intenso e seguro 
graças à satisfação dos seus 
clientes.

tratamentos corporais para celulite, 
estrias, redução de medidas

Dia de Noiva e maquiagem para even-
tos e casuais

 terapia holistica, massagens orientais, 
drenagem linfática

BANHEIRA DE HIDROMASSAGEMSALÃO DE BELEZA

aplicação de botox nutricionistamanicure e pedicure

RECEPÇÃO CAFÉ

Giani Terciotti Mazzutti e Taciana 
Bertholace (estética facial e corporal)

tratamentos faciais de rejuvenescimen-
to, peeling de cristal, manchas, acne, 
maquiagem definitiva com as mais no-
vas técnicas

estúdio de Pilates, RPG, Osteopatiasalão de cabeleireiros acompanhando 
as mais novas tendências do mercado

Giani Mazzutti

Av. Belo Horizonte, 2615 – sobreloja – Centro 
Fone: (69) 3441-4541
Cacoal-RO



�� ������ ��




