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MANDALAS DE LUZ
A artista plástica Gabrielle
Vasconcellos, de Vilhena, foca seu
trabalho nas mandalas, fonte de
energia positiva. Pág. 11

ABSOLUTO RESTAURANTE: PROJETO EM EXECUÇÃO

TRATAMENTO DE CÂNCER
O Centro de Oncologia e Hematologia de
Cacoal se equipara aos grandes centros
de excelência no tratamento de câncer.
Pág. 34

MELHOR OPÇÃO EM GASTRONOMIA
O Absoluto Restaurante, em Pimenta Bueno, é um projeto
ousado, oferecendo boa culinária e entretenimento. Conta
com Lounge Bar, playground, grande variedade de pratos e
atendimento de primeira linha. Pág. 21
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Novo
aparelho de
Ressonância
Magnética:
rapidez e
conforto

A

clínica Cedim/Medimagem
foi equipada recentemente
com o MAGNETOM ESSENZA
1.5T (Ressonância Magnética),
da Siemens.
Desde novembro os usuários
desta unidade de saúde estão
realizando exames com este
aparelho de última geração
permitindo obter diagnósticos
de maior qualidade e confiança, além de proporcionar maior
conforto aos pacientes.
O MAGNETOM ESSENZA
realiza todo tipo de exames de
ressonância magnética (cabeça, coluna, abdome, mamas
ou articulações) com a mais
elevada qualidade de imagem,
centrando-se no conforto do
paciente.
Possui um sistema de gradientes de 30mt/m e a tecnologia TIM (Total Imaging Matrix)
que permite a combinação de
elementos de várias bobinas
numa dada região anatômica. Este equipamento fornece
uma elevada qualidade de imagem em todas as aplicações
clínicas.
O sistema realiza exames
mais rápidos que outros equi-



SICOOB Credip
entre as 150
melhores
empresas para
se trabalhar

N
pamentos do gênero gerando
maior conforto ao paciente.
Um exame com o TIM em todo
o sistema nervoso central, por
exemplo, pode ser realizado
em menos de dez minutos.
Adicionalmente, o magneto
curto do MAGNETOM ESSENZA possibilita, em muitos casos, que a cabeça e os pés do
paciente permaneçam fora do
túnel, aumentando ainda mais
o seu conforto, especialmente
aqueles que sofrem de claustrofobia. As bobinas ultraleves
e o design atrativo contribuem
também para o bem-estar do
paciente durante a realização
do exame.

Rua Quintino Bocaiuva, 2390
Jardim Clodoaldo – Cacoal-RO
Fones: (69) 3443-2110 / 3443-2109 /
3443-4008 / 3443-4009
Plantão: (69) 9212-0940 / 9988-6308

o ano em que a SICOOB
Credip completa 15 anos
de história, mais um marco se
agrega à sua trajetória. Além
da marca de 10.000 cooperados, conquistamos um lugar
entre as 150 melhores empresas para se trabalhar.
Eleita, a SICOOB Credip
está no Guia Você S/A Exame:
As melhores empresas para
você trabalhar 2011. O guia é
uma vitrine para as empresas
ampliarem nacionalmente sua
visibilidade. Mais do que isso,
esta conquista vem para afirmar o quanto o ambiente da
nossa cooperativa é agradável
aos seus colaboradores, uma
vez que são estes que a elegeram entre as melhores.
Além disso, a Fundação Instituto de Administração (FIA)
elabora o Sumário Executivo
a partir de análises realizadas
diante da estrutura da organização e seu posicionamento
no mercado, ficando disponível
para as empresas presentes no
anuário, podendo ser adotado
como instrumento de planejamento e gestão. Assim, nossos
colaboradores se sentirão cada
vez mais satisfeitos no ambiente organizacional, refletindo na
eficiência dos resultados da
cooperativa e, principalmente,

na qualidade de atendimento
ao cooperado (que é peça fundamental na cooperativa).
Que a 15ª edição seja a
primeira de inúmeras outras
que a SICOOB Credip marque
presença. O prêmio significa
muito mais que um destaque
a nível nacional. Ele representa
a solidez da cooperativa enquanto modelo organizacional,
e a união de esforços dos colaboradores que se mostram a
cada dia, mais empenhados e
orgulhosos de sua empresa.

Alessandra de Almeida Moura
- gerente de Desenvolvimento
Cooperativo - SICOOB CREDIP
- bacharel em Gestão de
Cooperativas – UFV/MG
e-mail: gdcoop@credip.com.br
twitter.com/@sicoobcredip
Pimenta Bueno-RO



Atenção dentistas!!
O Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CRO/RO) informa aos cirurgiões-

Atenção
dentistas!!
dentistas (CDs)
detalhes do cronograma de eleição que está sendo seguido, e alerta que
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Aproveitando este momento, em nome dos membros da
Aproveitando este momento,
nome
dos
diretoria do em
CRO/RO
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profissionais um ano
repleto
de de
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Temos metas e planosnovo
para
o ano
2012 eno sentido de tornar mais ágil a ação cartorial
de grandesreduzir
realizações.
deste Conselho, procurando
o Temos
tempo de atendimento das solicitações de nossos
metas e planos para o ano de
colegas, principalmente
orientando-os e fiscalizando aqueles que não respeitam o nosso
2012 no sentido de tornar mais
Código de Ética. Que
união deste
de Conforças seja uma constante em nossa batalha,
ágil aesta
ação cartorial
vislumbrando, sempre,selho,
diasprocurando
cada vezreduzir
melhores
na Odontologia.
o
tempo de atendimento das solicitações de nossos colegas,
principalmente orientando-os
e fiscalizando aqueles que não
Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa – cirurgião-dentista CRO/RO foto dele + ilustrações
respeitam o nosso Código de
- presidente do Conselho
Regional
de Odontologia
de Rondônia
Ética.
Que esta união
de forças
Fone: (69) 3221-1813 seja uma constante em nossa
e-mail: cro_ro@brturbo.com.br
batalha, vislumbrando, sempre, dias cada vez melhores na
Odontologia.
Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa
- cirurgião-dentista CRO/RO
- presidente do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Fone: (69) 3221-1813
e-mail: cro_ro@brturbo.com.br
site: www.cro-ro.org.br
Porto Velho-RO



Deseja realizar a viagem dos seus sonhos? Dispor do melhor suporte para as sua viagens
de negócios? Quer simplesmente encontrar a melhor opção de viagem para o seu bem-estar
e tranquilidade? Venha para a VIAJEFLEX TURISMO, a melhor empresa de serviços e produtos turísticos de Cacoal, para o Brasil e para o mundo.
Quando pensar em viagens e turismo, deixe a VIAJEFLEX cuidar de tudo pra você e tenha
a garantia de uma viagem tranquila.
A VIAJEFLEX TURISMO oferece a você
a excelência em serviços de viagens e
turismo, com a garantia de qualidade e
rapidez de quem faz parte do Grupo NIPOFLEX, com mais de 350 lojas em todo
o Brasil. Onde você estiver, seja o nosso
cliente preferencial!!!
Somos cadastrados nas maiores e melhores companhias aéreas nacionais e internacionais. Temos as melhores opções
em pacotes turísticos no Brasil e no mundo para lhe oferecer mais FLEXIBILIDADE
na hora de viajar e os mais emocionantes
cruzeiros nacionais e internacionais. TUDO
ISSO SEMPRE COM AS MELHORES TARIFAS DO MERCADO.
Dispomos de mais de 150 mil hotéis cadastrados no mundo todo, locadoras de carros, seguros
de viagens, serviços de documentação consular,
organização de grupos e eventos para shows e espetáculos, além dos melhores pacotes coorporativos para que você e sua empresa saiam sempre na
frente no mundo dos negócios.
Nossos consultores de viagens estão preparados
para lhe oferecer o melhor atendimento dentro do
que você procura. Fazemos também atendimento
domiciliar para o seu conforto e comodidade.

Conte sempre com os serviços diferenciados da VIAJEFLEX – TURISMO, uma
empresa moderna para pessoas versáteis
como você.

VENHA PARA O MUNDO
VIAJEFLEX!

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





Direito dos bancários

O

direito do trabalho bancário está regrado na CLT, principalmente nos artigos
224 a 226. A Lei estabelece que a duração
normal desses empregados é de 06 (seis)
horas contínuas nos dias úteis, excluindo-se
os sábados, num total de 30 (trinta) horas semanais.
Durante esse período – 06 (seis) horas
– o empregado tem direito a intervalo de 15
(quinze) minutos para alimentação.
Esse regime de 06 (seis) horas diárias
também se aplica aos empregados da portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos ou serventes,
empregados em bancos e casas bancárias
(artigo 226).
O artigo 225 da CLT autoriza que a jornada
se prolongue até 08 (oito) horas diárias, não
excedendo a 40 (quarenta) horas semanais,
recebendo pelas horas-extraordinárias laboradas.
Já, os bancários que exerçam cargo de
chefia, gerência, direção, fiscalização e/ou
equivalente, não recebem pelas horas-extras
trabalhadas, que a lei autoriza que sejam
apenas 02 (duas) diárias, desde que recebam gratificação não inferior a 1/3 do salário
efetivo, conforme estabelecido no parágrafo
2º do artigo 225.
A regra do § 2º do artigo 225 da CLT não
se aplica a todo e qualquer empregado que
exerça a função de chefia. Então, para que

o empregado não faça jus às horas-extras
laboradas, é necessário que esteja investido
de poderes de comando e possua subordinados.
O simples fato de ser gerente, sem que tenha poderes de mando e gestão, não exclui
o direito às horas-extras laboradas, ainda
que o empregado receba a gratificação.

Dra. Gloria Chris Gordon
- advogada OAB/RO3399
- graduada pela UNIR/RO
- especialista em Direito Penal e
Processo Penal – UNESC
- especialista em Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho pela UNIDERP
Fone: (69) 3443-6920
e-mail: dra.chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO

O que há de novo na terapia por ondas de
choque extra-corpóreas – ESWT

A

terapia por ondas de choque já está internacionalmente consolidada como o
meio mais eficaz de tratamento das lesões
inflamatórias dos tendões, bursites, das fasciites dos pés e da falta de consolidação de
fraturas dos ossos. A cada dia vê sua indicação ampliada para outras patologias do
sistema músculo-esquelético, inclusive o
coração. Tendo o poder de criar novos vasos e de coibir o processo inflamatório nas
áreas tratadas pelo método, vislumbrou- se o
tratamento de áreas enfartadas do coração,
sendo um sucesso. Inicialmente realizada
em ratos, foi testada em um humano há dois
anos, com recuperação total das lesões. Em
uso rotineiro está se firmando como o padrão no tratamento dos pontos dolorosos da
fibromialgia, doença associada à depressão
e de difícil controle, mas que apresenta uma
resposta surpreendentemente boa às ondas
de choque.
Outra área de uso corrente e com resultado animador é o fechamento de feridas de
pele não infectadas, como as escaras e as
úlceras diabéticas. A terapia por ondas de
choque extracorpóreas também encontra o
seu uso cosmético, já que combate eficazmente a celulite; descoberta acidentalmente
como efeito “colateral” do tratamento das
bursites trocanterianas em mulheres, pas-

sou a fazer parte do rol de tratamento para
manter a simetria do lado tratado com o não
tratado.
Apesar de ser um método reconhecidamente eficaz no tratamento de diversas patologias
e ter mais de dez anos de literatura especializada a seu favor, o tratamento por ondas de
choque é algo muito dinâmico e o seu uso e
novas aplicações
tendem a se expandir. No Brasil a
Sociedade Brasileira de Ondas de
Choque Extracorpóreas é ligada à
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia
(SBOT) e possui
representantes
em quase todas
as regiões do território nacional.
Dr. Pedro Tércio Maia
- médico ortopedista CRM/RO 1287 TEOT 5832
- membro da Sociedade Brasileira de Terapia
por Ondas de Choque Extracorpóreas
Fone: (69) 3441-2483 / 3441-6996
Cacoal-RO



Pediatria: crianças e
adolescentes

A

Pediatria é uma especialidade da Medicina que trata e acompanha o ser humano
desde o nascimento até a adolescência, ou
ainda antes dele, na fase perinatal, quando
há necessidade da intervenção pediátrica.
O pediatra visa em sua profissão fins preventivos, que incluem prevenção de acidentes, imunizações (vacinas), aleitamento materno, ou apenas buscando o acompanhamento da criança e do adolescente através de
orientações necessárias ao seu crescimento
e desenvolvimento saudáveis (puericultura)
ou ainda fins curativos, que são procedimentos e tratamentos das diversas patologias que
acometem as crianças e adolescentes, utilizando-se do melhor de sua capacidade profissional, habilidades técnicas, conhecimento
científico e compromisso ético, objetivando
a manutenção ou recuperação da saúde da
criança ou do adolescente.
A Pediatria não é apenas uma atividade
médica, mas um estado de espírito, que tem
como alicerce o amor à criança, exteriorizando-se em ação, averiguando e investigando
os fatores que a levam a determinadas doenças ou ações, ou ainda quais as causas
de sofrimento da criança ou adolescente,
consequentemente cuidando delas de fato,
e não apenas tratando uma doença, assim
contribuindo para a formação de um ser

Mais um documento
para procedimento
licitatório

A

Lei 12.440/11, publicada no DOU do dia
08 de julho de 2011, criou mais um documento a ser exigido das empresas para habilitação em procedimento licitatório a partir
do dia 04 de janeiro de 2012, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
Para tanto, o Tribunal Superior do Trabalho - TST criou o Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas que armazenará as
informações necessárias à identificação de
pessoas físicas e jurídicas que se encontram
inadimplentes com dívidas decorrentes de
sentença condenatória transitada em julgado, acordos judiciais trabalhistas e perante o
Ministério Público do Trabalho ou Comissão
de Conciliação Prévia.
A CNDT certificará a inexistência de débitos em nome da empresa em todo o território nacional e não apenas em relação ao Tribunal do Trabalho onde fora emitida, como
ocorre nas certidões judiciais emitidas pelos
Tribunais de Justiça, não podendo existir
inadimplência em relação a nenhum dos estabelecimentos, agência e filiais.
Para as empresas que possuírem débitos,
mas estes estiverem garantidos por penhora
suficiente ou com sua exigibilidade suspensa, a lei determina a expedição de Certidão
Positiva de Débitos com efeitos da Negativa,
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mentalmente sadio e
socialmente útil.
Este perfil ético no
qual trabalhamos na
Clínica Especializada
em Rolim de Moura
inclui também a Medicina do Trabalho e o
exame de densitometria óssea. Vale lembrar que em qualquer
fase da vida, é indispensável o cuidado
com a saúde. Procurar
o médico regularmente é decisão sensata e
garantia de boa qualidade de vida.
Responsável técnico:
Dr. Michel Figueiredo Yunes
- médico pediatra e neutnatologista CRM/RO 1806
- pós-graduado em Medicina do Trabalho
- membro efetivo da Sociedade Brasileira e Rondoniense
de Pediatria
- membro da Sociedade Brasileira e Americana de
Densitometria Óssea

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

assim como já ocorre nas certidões de Débitos Federais.
Diante das disposições trazidas pela inovação legislativa, cumpre aos empresários
ficarem atentos à data em que se inicia a vigência da lei a fim de que se regularizem e
providenciem com antecedência sua CNDT,
vez que hodiernamente nos deparamos com
falhas no sistema que impedem emissão de
documentos eletrônicos, deveras nesta fase
de implantação.

Dr. Diógenes Nunes de Almeida Neto
– advogado 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

Mandalas de Luz:
energia positiva para
qualquer tipo de
ambiente

A

artista plástica Gabrielle Vasconcellos
tem se destacado no Estado com proposta inusitada. O trabalho da artista consiste na criação de mandalas; um desenho
circulado que contém formas geométricas
variadas, símbolos e uma multiplicidade
de cores. Em pintura acrílica sobre tela, as
Mandalas de Luz da artista proporcionam
harmonia e energia positiva para decorar
qualquer tipo de ambiente. São como círculos de luz repletos de cores e encantos.
Sintonizada na vibração da alegria e da paz,
conduz pinceis e tintas num trabalho delicado em que as cores em movimento criam
círculos de luz, cores e brilho.

comercializo em lojas de decoração, porém
só agora é que realizei a minha primeira exposição artística.
Quais são suas principais influências?
Gabrielle: Não tenho influências artísticas. Pinto o que sinto. Ao som de músicas
clássicas e instrumentais concentro-me nos
sentimentos positivos, como amor, harmonia, alegria, saúde, prosperidade e, deixo a
inspiração fluir. A concepção artística de minhas telas não tem muito mistério. É a simplicidade da Natureza que me inspira e guia os
traçados das mandalas que crio. Pra mim, a
beleza da arte está no simples.
Por que Mandalas de Luz?
Gabrielle: Intitulei o meu trabalho de Mandalas de Luz porque considero e sinto que a
energia das cores são como pontos de luz
em nossas vidas. Percebo que a intensidade
da luz flui positivamente em forma de cores
e nos transmite vibrações, sentidos e emoções.

O que significa pra você pintar uma
mandala?
Gabrielle: Pra mim representa um momento de interiorização, de paz. No momento que estou pintando, sinto uma harmonia,
o contato com as cores é bem significativo.
É como se a arte circular que está sendo
criada fosse um portal energético que une o
plano espiritual com o material. Por isso que
a palavra mandala significa “círculo mágico”
no sânscrito, antigo idioma da Índia.
Quando você começou a pintar?
Gabrielle: As mandalas me encantam
há muito tempo, entretanto me considerava apenas uma admiradora, nunca imaginei
que tivesse dom para pintura até quando
decidi desenhar e pintar a primeira. Aprendi fazendo, ou melhor, pintando! Descobri
a arte de conduzir pinceis dentro de mim,
observando as diversas formas e cores
existentes na natureza. Essa experimentação nas artes plásticas iniciou em 2006, e,
desde 2008 que atendo às encomendas e

Gabrielle Vasconcellos – artista plástica
- produtora de eventos culturais
- especialista em Arte Educação pelo Instituto
Federal do Ceará - ISCE
- bacharel em Turismo pela Faculdade Integrada do
Recife – FIR
pe.gabrielle@gmail.com
www.gabriellecores.wordpress.com
Fone: (69) 8494-9859
Vilhena-RO
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Usar
aparelho
sem
sorriso
metálico

Com dentes
naturais
novamente

A

procura pela estética e
pela beleza tem aumentado muito atualmente. Cada
vez mais as pessoas buscam
por cirurgias plásticas, frequentam academias de ginástica para manter a forma
física e procuram manter uma
alimentação equilibrada e
saudável. E o sorriso faz parte
dessa busca.
Belos dentes sempre exerceram um fascínio e são considerados nosso cartão de
visitas com o poder de abrir
portas e cativar as pessoas.
Os avanços tecnológicos
associados ao talento e ao
conhecimento técnico do cirurgião-dentista viabilizaram
o sonho daqueles que se
sentem descontentes com a
aparência do sorriso e que
idealizam uma estética que
contribuirá para o aumento
de sua autoestima e autoconfiança.

Dentro desta realidade encontramos as próteses dentais de porcelana pura, também chamadas de Metal Free,
feitas somente de cerâmica,
livres de metal. São mais bonitas e naturais comparadas
às próteses tradicionais e não
ocasionam o halo acinzentando em torno da gengiva.
Muito semelhante aos dentes
naturais, apresentam ótimas
características de passagem
e dispersão da luz através da
porcelana, o qual resulta em
uma prótese imperceptível.
Essas podem repor a perda
de um ou mais dentes e até
mesmo serem feitas sobre implantes.

Dr. Wesley Fábio Lauterte
CRO/RO 1099
– Dentística - Implantodontia

A

odontologia estética tem
vivido um período de grande avanço. Pacientes cada
vez mais têm investido na beleza e saúde dos dentes.
A ortodontia deixou de
atender predominantemente crianças e adolescentes.
Adultos descobrem igualmente as vantagens de ter dentes
alinhados, atraídos pelos aparelhos mais discretos e menores. Notam os benefícios do
tratamento ortodôntico. E a
principal razão é a estética.
Quem não deseja dentes
perfeitamente alinhados e
posicionados, estética facial,
correta função mastigatória,
aliada a um belo e harmonioso sorriso?
A ortodontia moderna desenvolveu novas
técnicas e aprimorou os aparelhos

ortodônticos dispondo de
recursos que permitem obter
resultados excelentes, com
menor tempo de tratamento e
mínimo de desconforto para o
paciente.
Com os avanços tecnológicos, a estética foi privilegiada. Cada vez menos aparentes e mais eficazes estão os
acessórios (brackets), como
os aparelhos de SAFIRA,
totalmente transparentes e
menores.
A escolha do profissional
especializado é indispensável
e deve ser criteriosa. A opção
de tratamento mais adequada para cada paciente deve
ser decidida após um estudo
criterioso, utilizando-se para
isto todos os recursos técnico-científicos disponíveis.
Após correto diagnóstico, é
determinado o melhor plano
de tratamento.
Dr. Fábio Almir Batistela
CRO/RO 1377 - Ortodontia

Av. Guaporé, 2944 - Centro
Fone: (69) 3441-0773 - Cacoal-RO
Dr. Wendel Fávero Lauterte
CRO/RO 1843 - Endodontia

Endodontia:
tratamento
de canal

E

ndodontia é a especialidade que trata o canal dos
dentes.
Muitos fatores podem
comprometer a vitalidade dos
dentes: cárie, traumatismo,
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calor. Podem inflamar ou infectar o nervo do dente e este acabar necrosando (morrendo).
O tratamento do canal remove essa infecção e deixa selado o canal contra a entrada de

bactérias nocivas aos dentes e
tecidos ósseos.
Os dentes possuem de 1 a 4
canais. Dependendo do caso,
o especialista pode finalizar o
tratamento em uma consulta.

Síndrome do
intestino irritável.
O que é?

C

erca de 50% dos pacientes que procuram atendimento gastroenterológico
sofrem de problemas funcionais. Doenças funcionais são aquelas onde não há
evidências de alteração morfológica ou
estrutural, demonstrável pelos métodos
diagnósticos atuais. Entre as doenças funcionais, a síndrome do intestino irritável
(SII) é a mais frequente.
A causa da SII não é bem conhecida.
Acredita-se que alterações nos movimentos que levam o alimento da boca ao ânus
(motilidade intestinal) e nos estímulos elétricos, responsáveis por esse movimento
intestinal, estejam envolvidas.
Sabe-se que nos portadores da SII,
menores volumes de gás ou fezes dentro
do intestino são capazes de gerar uma
sensação, interpretada pelos pacientes
como dor, enquanto que indivíduos sem
a síndrome provavelmente não seriam

perturbados por estímulos semelhantes.
Alterações psicológicas como depressão
e ansiedade são frequentes.
Os principais sintomas são dor e distensão abdominal associados a alteração
no hábito intestinal (constipação, diarreia
ou alternância entre estes). O quadro
inicia geralmente na adolescência ou juventude. Períodos sintomáticos podem
ser intercalados por longos períodos
assintomáticos.
A dor pode ser em cólica ou constante, geralmente piora após as refeições,
alivia com eliminação de gases e fezes
e, raramente, acorda o paciente à noite.
Pode aparecer também sensação de evacuação incompleta e eliminação de muco
junto às fezes.
Para diagnosticar SII são solicitados
exames gerais de sangue e de fezes; esses não têm a intenção de confirmar o
diagnóstico de SII, e sim de afastar outras
causas de sintomas semelhantes. Início
dos sintomas após os 40 anos e história
familiar de câncer de cólon, indicam necessidade de colonoscopia. A presença
de febre, sangramento, anemia, perda de
peso, sintomas durante a noite e diarréia
de grande volume e frequência devem levar a procura por outras doenças. Para se
firmar o diagnóstico de SII não deve haver
alterações ao exame clínico ou em exames laboratoriais.
O tratamento do paciente com SII inicia com o esclarecimento sobre a natureza benigna da doença. A grande maioria
dos pacientes melhora com orientações
dietéticas. Uma dieta rica em fibras costuma ser útil em pacientes com queixa de
constipação. Certos alimentos são mal
tolerados; alguns vegetais como feijão,
repolho, couve-flor, cebola crua, uva e
ameixa podem ser causadores de dor ou
distensão. Vinho, cerveja e alimentos ou
bebidas com cafeína também podem ser
mal tolerados. Medicamentos podem ser
usados. Algumas vezes o uso de antidepressivos é benéfico.
Assim, a síndrome do intestino irritável

deve ser lembrada como uma doença:
crônica e recorrente, sem prevenção, com
características altamente benignas, sem
risco aumentado de evoluir para qualquer
doença mais grave.

Responsável técnico:
Dr. Douglas Alexandre de Moura Rodrigues
- Cirurgia Geral – Gastroenterologia
- título de especialista em Endoscopia Digestiva
pela SOBED
CRM/RO 1204
Fone: (69) 3443-2700
e-mail: clinigastrocacoal@hotmail.com
NOVAS INSTALAÇÕES: Av. Cuiabá, 2255
Cacoal-RO
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O

uso de óculos vem da necessidade de se ver bem
sem que sejam feitos esforços
para isso. Devido a alterações
anatômicas que nossos olhos
podem apresentar, formam-se
distorções ópticas; visão turva
ou desfocada.
Nossos olhos conseguem
compensar tais defeitos, porém o fazem a custa de esforços que geralmente levam ao
aparecimento de sintomas de
dor de cabeça, ardência e hiperemia ocular e até à própria
turvação visual. São denominados “Sintomas de Astenopia
Acomodativa”.
Para ajudar a evitar tais sintomas e favorecer uma visão
nítida sem esforços, deve-se
lançar mão das lentes corretoras (óculos ou lentes de contato) que têm como finalidade
absoluta a compensação das
distorções ópticas tirando dos
olhos a necessidade dos esforços, ou seja, as lentes possibilitam visão nítida sem sintomas
de Astenopia Acomodativa.
Há de se saber, porém, que
óculos não são “remédios” para
os olhos, ou seja, ao contrário
do que se diz popularmente, o
uso de óculos não faz os graus
aumentarem ou diminuírem.
As ametropias (miopia, hipermetropia e astigmatismo) são
alterações geralmente adquiridas por hereditariedade e suas
variações estão ligadas a fato-

res puramente orgânicos, não
tendo qualquer relação com o
tipo de atividade visual ou se
faz uso de óculos ou não.
Os óculos apenas ajudam a
ver melhor, sem esforços, não
tendo influência na variação
dos graus. Logo, a obrigatoriedade do uso dos óculos
está ligada à necessidade de
conforto visual, excetuando-se
crianças na faixa de desenvolvimento visual (0 aos 7 anos de
idade) com quadros de elevados “graus” e/ou em tratamento de determinados tipos de
estrabismo.

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

Alugar um carro é fácil.
Cacoal e Ariquemes agora
têm Localiza.
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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39,

R$
Diárias a
partir de

90*

solution

Óculos para
quem precisa

+ R$ 0,46
por km
rodado

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.

TC 3000: novo
tratamento para
microvarizes

M

icrovarizes são uma das
doenças mais comuns do
mundo. A incidência aumenta
com a idade. Estima-se que
uma em cada cinco mulheres
e um em cada quinze homens
sejam portadores desta doença. Além da aparência inestética, as doenças vasculares podem ser incapacitantes e apresentar compleições, deixando
sequelas graves.
O TC 3000 é um aparelho
termocoagulador inovador que
veio para auxiliar o médico no
tratamento das microvarizes.
Com o aquecimento das microvarizes ocorre a coagulação. O
aparelho libera um pulso de
alta frequência através de uma
agulha muito fina que aquece
o microvaso, coagulando-o
imediatamente. Devido ao fato
da agulha ser isolada, o efeito
é apenas local e os efeitos nos
tecidos vizinhos são limitados.
O TC 3000 está indicado
para tratamento de microvarizes, rosácea e pontos verme-

lhos na pele.
O procedimento com o TC
3000 é simples, realizado em
consultório médico. Não provoca reação alérgica, pode ser
usado nas pernas, no rosto,
cotovelos, tornozelos e joelhos.
As vantagens para os pacientes
que é menos dolorido que os
outros métodos, não apresenta
complicações; como manchas;
o resultado é imediato, não há
necessidade de meia elástica e
curativos, e pode ser realizado
em qualquer tipo de pele. Veja
o video demosntrativo no youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=hQBRGzQldPk

Paulo Cezar de Almeida
- médico CRM-RO 2300
Clínica Bella Dream
Centro de Estética Corpo&Imagem
Fone: (69) 3441-8394
Cacoal-RO

Saúde do
trabalhador:
auxílio doença
e aposentadoria
por invalidez

legislação previdenciária.
Assim, os segurados que
são ou estiveram assistidos
pelo INSS, recebendo auxílio
doença ou tendo o respectivo
auxílio doença convertido em
aposentadoria por invalidez,
terão direito à revisão do benefício e com possibilidade de
terem saldo positivo a receber.
Para tanto, é necessário uma
análise do caso do trabalhador
com advogado especializado
em Direito Previdenciário para
realizar os cálculos e verificar
se o cidadão tem direito à revisão.

A

saúde do trabalhador é
considerada
primordial
para o desenvolvimento das
atividades laborais. Ao mesmo tempo, o trabalho contribui
para a formação do cidadão
com dignidade.
Em primeira análise, primamos pelo bem estar físico
e emocional da saúde do trabalhador. Mas quando não vai
bem? Como fica?
Na qualidade de segurado
do INSS, terá ele direito de se
restabelecer da doença usufruindo do recebimento do auxílio doença. Este benefício é
calculado com base nas maiores contribuições vertidas pelo
trabalhador durante a relação
de emprego, sendo que tais
disposições estão inseridas no
art. 29 da Lei 8.213/91.
Porém, os cálculos realizados pela Previdência Social,
em algumas situações não
condizem com o que prevê a

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

17

Artroplastia

C

om a elevação da expectativa de vida da
população mundial, uma das complicações observadas com o ganho de idade mais
avançada são as doenças degenerativas das
articulações (artrose), aonde a cartilagem,
que recobre as articulações, vai se desgastando progressivamente, associando-se à
dor, crepitações, derrame articular e limitação funcional.
As articulações em que as próteses vêm
se destacando são o quadril e o joelho. Nos
casos mais graves está indicada a cirurgia
de artroplastia para substituição das articulações danificadas.
A tendência observada em grandes centros é a indicação do procedimento mais precocemente, assim que o desgaste comece a
interferir na qualidade de vida do indivíduo,
até então se esperava chegar a níveis insuportáveis de dor.
Esta mudança na estratégia, buscando-se
a melhoria na qualidade de vida, é graças à
experiência dos cirurgiões e avanços tecno-

Novo aviso prévio

N

as relações de emprego, quando uma
das partes deseja rescindir o contrato
por prazo indeterminado, deverá, antecipadamente, notificar à outra parte por meio do
aviso prévio. Isso vale tanto para o empregado, no pedido de demissão, quanto para o
empregador na dispensa sem justa causa.
O aviso prévio tem por finalidade evitar a
surpresa na ruptura do contrato de trabalho.
O aviso prévio existe desde 1943 quando
entrou em vigor a CLT e era na época de no
máximo 08 dias. Posteriormente, em 1951,
foi alterado para 30 dias para os empregados com mais de um ano de serviço. Com a
Constituição de 1988 o aviso prévio passou a
ser de no mínimo 30 dias e proporcional ao
tempo de serviço.
Entretanto, o aviso prévio proporcional só
veio a ser regulamentado pelo Congresso
Nacional por intermédio da Lei n. 12.506 de
11 de outubro de 2011 que diz:
Art. 1o O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos
empregados que contêm até 1 (um) ano de
serviço na mesma empresa. Parágrafo único.
Ao aviso prévio previsto neste artigo serão
acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço
prestado na mesma empresa, até o máximo
de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de
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lógicos das próteses, com novos modelos,
melhoria no cimento utilizado para a fixação,
nos componentes de plástico e cerâmica.
Existem ainda próteses não cimentadas,
e mais recentemente a utilização do computador intraoperatório, sendo um novo recurso que proporciona cortes mais precisos
levando a uma maior longevidade das artroplastias.
As artroplastias são procedimentos de
alta complexidade que exigem equipes multidisciplinares
e especializadas no assunto. Com todo
este aparato,
torna-se
um
procedimento
de alto custo,
mas quando
bem realizado,
traz o alívio da
dor e a melhora significativa
da qualidade
de vida.
Dr. Rodrigo Colacino Silva
- médico ortopedista
CRM/RO 2.666 / TEOT 10.810
Clínica Monte Cristo Saúde
Fone: (69) 3443-3093 Cacoal-RO
Hospital Bom Jesus
Fone: (69) 3442-2463 Rolim de Moura-RO

até 90 (noventa) dias.
Vale dizer que embora constasse no
texto constitucional, não era possível sem a
regulamentação o gozo do aviso prévio superior a 30 dias. Foram 23 anos de espera
pela regulamentação.
Desse modo, a partir de 13 de outubro
de 2011, para as relações de emprego com
mais de um ano, tanto empregado quanto
empregador deverão avisar previamente a
intenção de rescisão do contrato com a antecedência de 30 dias acrescidos de 03 dias
por ano, até no máximo de 90 dias.

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

JUNINHO SOFT CAFÉ
“CONCEITO EM SORVETES,
CAFÉS E AMBIENTES”
Com um menu rico e agradável, servimos inovação em forma
de sorvete, como exemplo, os Mix
Premium e Mix Frutas, Fundues e
Petit Gateau, que proporcionam
um prazer surpreendente, além de
muitos outros produtos magníficos.
Com dois baristas (profissionais do café) na família Juninho,
selecionamos o melhor para a
produção do mais saboroso café.
Adquirimos a LA SPAZIALLE,
máquina italiana de tecnologia
de ponta, que está entre as duas
Família Assis Silva
melhores do mundo. Utilizamos o
Café VILLA BORGHESI, premiado diversas vezes como “Melhor
Café Gourmet Premium” em feiras internacionais. Com cafés e
capuccinos tradicionais e inovadores, latte art (desenho sobre
leite), café paris, mocca, e etc., oferecemos um “espresso perfeito”.
Vendo a qualidade de nossos cafés e sorvetes, ousamos
juntar esses dois produtos. Surgiram então os cafés e capuccinos gelados, delícias que são referência da JUNINHO SOFT
CAFÉ, além de nosso ambiente super agradável.
A SATISFAÇÃO DO CLIENTE AO PROVAR UM
PRODUTO JUNINHO É O MAIOR INCENTIVO A
CONTINUAR COM ESTA MARCA QUE COM
CERTEZA ESTARÁ NA BOCA DAS PESSOAS.
VENHA CONHECER A JUNINHO. VOCÊ
VAI SE SURPREENDER!

Av. Porto Velho, 2257
Centro - Cacoal - RO
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O que é herpes genital?

É

uma doença infectocontagiosa sujeita a crises de
repetição. Pode ser transmitida por relação sexual ou pelo
canal de parto em gestante
contaminada. Em muitos casos a fonte de contaminação
não é conhecida. O período
de incubação varia de 3 a 26
dias, em média 7 dias, podendo ser mais prolongado, o que
é raro.
Tem como agente etiológico
o HSV 1, que produz lesões de
lábios, face e regiões expostas
à luz solar, e o HSV 2, que predomina na região genital. Por
volta de 24 horas após a contaminação aparecem no local
as primeiras manifestações,
como eritema, ardor, prurido e
ardor. Sobre a base do eritema
aparecem vesículas agrupadas que permanecem por 4 a
5 dias, depois erosam.
Todo esse processo dura
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de duas a três semanas. Estas
manifestações clínicas podem
ser acompanhadas de febre,
cefaléia, mal estar e mialgias.
Na forma genital podem cursar
com adenopatia inguinal ou femural em 75% dos casos.
Como o HSV fica latente
(adormecido) na bainha de
mielina dos nervos periféricos,
novos surtos são esperados,
sendo menos intensos que
a primeira infecção. Nos pacientes com imunossupressão
(AIDS, etc.) as lesões em geral
são maiores e mais dolorosas.
O diagnóstico é clínico (sintomas e lesões), laboratorial
(citologia, cultura, biologia molecular-PCR e captura hídrica,
e a histopatologia). Pode ter
como complicação a infecção
do sistema nervoso central
(meningites e encefalites) ou
doença disseminada. A infecção neonatal é alta com aco-

metimento visceral e do Sistema Nervoso Central.
Cerca de 70% dos recém-natos com herpes neonatal nascem de mães assintomáticas
no momento do parto. Além
de malformações congênitas,
como hidroanencefalia e corirretinite, as manifestações feitas
envolvem abortamento, prematuridade, RCIU nos casos de
transmissão vertical. São fatores que aumentam a transmis-

são intrauterina: gestantes que
apresentam manifestações da
doença pela primeira vez, lesões herpéticas múltiplas e ruptura prematura de membranas.
Estudos têm revelado que o
uso de 400mg de Aciclovir de 8
em 8 horas a partir da 36ª semana e cesária eletiva trazem
alto benefício para se evitar a
infecção do concepto em casos
de gestantes com herpes recidivante.

Dr. Juarez Piauhy Marreiro
- médico ginecologista/obstetra e ultrassonografista CRM/RO 585
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Caroline Balat Argenta e inclui atrativos como ambiente
climatizado e um segundo piso que estará disponível
para realização de eventos”, explica o empresário.

A área total do Absoluto Restaurante é de 1.500m²,
onde estarão à disposição dos clientes os pratos elaborados pela chef curitibana Cléo Ressetti (com recenos próximos dias, o interior de Rondônia, especifite especialização internacional), um bar para o happycamente a região de Pimenta Bueno, contará com
hour com uma completa carta de bebidas, um mezanio que há de melhor no que se refere à boa gastronomia
no com um ambiente mais privado, além de uma área
e atendimento de primeira linha.
de lazer monitorada para atender o público infantil.
Buscando surpreender a clientela com um ambienO Dr. Noel Nunes de Andrade, o outro sócio do Grute totalmente diferenciado, o Absoluto Restaurante
po
Andrade & Bastos, conta que a grande meta inicial
– Lounge Bar é um empreendimento do Grupo Andrado
projeto é trazer à região uma opção que nunca foi
de & Bastos, que após uma completa pesquisa de merdada
à população do interior de Rondônia. “Pelo tamacado, certificou-se que as três grandes sub-regiões do
nho
do
nosso investimento dá pra perceber que o que
interior de Rondônia (Zona da Mata, Cone Sul e Região
buscamos
é a excelência neste filão. No entanto, não
Central), graças ao seu acelerado crescimento, já posqueremos
que
todo o cuidado com estrutura e detalhes
suem força econômica para que um centro de culinária
seja
entendido
como sinônimo de um luxo inalcançádeste porte seja viável.
vel” observou Andrade, reiterando que “serão ofereciDe acordo com a gerente do Absoluto Restaurante, dos preços justos e dentro da nossa realidade”, frisou.
Maysa Cristina, o projeto é ousado, uma vez que serão
Por fim, o Dr. Noel de Andrade orgulha-se ao dizer
oferecidas no mesmo ambiente, diversas possibilidaque
além de um empreendimento de sucesso, o Absodes de entretenimento aliadas à alta culinária. “Nosluto
Restaurante também será responsável por benesos clientes terão à disposição tudo o que há de mefícios
à cidade de Pimenta Bueno e região. “Segundo
lhor nesse segmento. O objetivo é agradar a todos os
alguns
estudos preliminares, serão gerados 60 empregostos. Para tanto, nosso público terá à disposição o
gos
diretos
e mais 280 indiretos. Isso é animador porLounge Bar, Playground, grande variedade de pratos,
que
além
de
possibilitar uma opção de entretenimento,
atendimento de primeira qualidade, entre outros tantos
colaboramos
para o desenvolvimento local, tornando o
diferenciais”, afirmou.
Absoluto Restaurante um polo gerador de empregos”,
O advogado e sócio do Absoluto Restaurante, Dr. finalizou satisfeito.
Éder Timótio Bastos, ressalta que além do cuidado
com o bem-estar da clientela, “o Absoluto Restaurante
será um exemplo de cuidado com todos os detalhes.
Marcos Júnior e Paulo Demétrius
Nosso projeto arquitetônico é assinado pela arquiteta
Assessoria de Comunicação e Marketing

N

Pimenta Bueno-RO

CAPA

Chega a Pimenta Bueno
um novo conceito em
gastronomia
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Especialização em Educação

Especialização em Negócios

Alfabetização
Educação Ambiental
Educação Inclusiva
Educação Infantil
Gestão Escolar
Libras
Língua Portuguesa
Psicopedagogia
Supervisão e Orientação Educacional
Tecnologias e Educação a Distância
Libras
Educação de Jovens e Adultos
Ensino de Artes
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Língua Inglesa
Língua Portuguesa: Redação e Oratória
Docência do Ensino Superior

Finanças
Gestão de Negócios
Logística
Marketing

Especialização Jurídica
Advocacia Geral
Direito do Trabalho
Direito Processual Civil
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MBA Executivo
Finanças Corporativas
Finanças de Mercado
Gestão de Logística e Mercados
Gestão de Logística e Operações
Gestão de Marketing
Gestão de Marketing e Com. Integrada
Gestão Estratégica Empresarial
Mercado Financeiro
Contabilidade e Finanças
Gestão da Produção e Logística
Gestão Estratégica de Compras
Gestão do Varejo e Vendas
Gestão Estratégica de Projetos
Liderança e Desenvolvimento de Pessoas
Gestão Estratégica de Pessoas
Auditoria e Finanças

Acesse o site e conheça detalhadamente os cursos.
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A ESCOLA DANIEL BERG é uma instituição da rede particular de Ensino. De caráter confessional, tem como mantenedora a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS. Iniciou suas
atividades no dia 14 de fevereiro de 1994. Esta Unidade de Ensino tem por MISSÃO assegurar um ensino de qualidade, garantir
o acesso e permanência dos alunos, buscando formar cidadãos
críticos e participativos, com conhecimentos culturais, científicos, e com princípios éticos e sociais.
Fazendo jus ao lema “O Nosso Aluno Faz a Nossa História”,
a ESCOLA DANIEL BERG conquistou ao longo dos dezessete anos
de atividade, seu espaço e credibilidade, inclusive recebendo
vários prêmios nas pesquisas de opinião pública a nível municipal e estadual, com título de 1º lugar na qualidade Empresarial e
Profissional, sempre primando por projetos e datas comemorativas que envolvem a sociedade em geral.

www.eadunicid.com.br
0300 789 9494

/HWW`+H`

7HSLZ[YHZ

(69) 3441-3666 / 3441-6148

www.escoladanielberg.com.br | danielberg_secretaria@hotmail.com

Av. São Paulo, 3070 – Cacoal/RO

Vou construir. Preciso de um
engenheiro ou um pedreiro?

A pura verdade

V

erdade pura! O cara termina o segundo grau e não
tem vontade de fazer uma faculdade.
O pai, meio mão de ferro,
dá um apertão: - Ahh, não quer
estudar? Bem... perfeito. Vadio
dentro de casa eu não mantenho. Então vai trabalhar...
O velho, que tem muitos
amigos, fala com um deles,
que fala com outro, até que ele
consegue uma audiência com
um político que foi seu colega
lá na época de muito tempo
atrás:
- Rodriguez!!!! Meu velho
amigo!!! Tu te lembras do meu
filho? Pois é. Terminou o segundo grau e anda meio a toa.
Não quer estudar. Será que tu
não consegues nada pro rapaz
não ficar em casa vagabundeando?
Três dias depois, Rodriguez
liga:
- Zé! Já tenho. Assessor na
Comissão de Saúde no Congresso. R$ 9.000,00 por mês,
prá começar.
- Tu tá loco!!!!! O guri recém
terminou o colégio, não vai
querer estudar mais. Veja se
consegue algo mais baixo...
Dois dias depois:
- Zé, secretário de um deputado, salário modesto, R$
5.000,00. Tá bom assim?
- Nãooooo, Rodriguez. Algo
com um salário menor. Eu quero que o guri tenha vontade de
estudar depois.... Consegue
outra coisa.

E

- Olha Zé. A única coisa que
eu posso conseguir é um carguinho de ajudante de arquivo,
alguma coisa de informática,
mas aí o salário é uma merreca. R$ 2.800,00 por mês e
nada mais...
- Rodriguez. Isso não! Por favor! Alguma coisa de R$ 700,00
a R$ 900,00, prá começar.
- Isso é impossível Zé!!!
- Mas, por quê???
- PORQUE ESSES SÃO POR
CONCURSO PARA PROFESSOR. PRECISA TÍTULO SUPERIOR, MESTRADO ETC... É
DIFÍCIL!...
Autor anônimo

Transcrito por:
Altamiro Ferreira – professor
e-mail: altamiro85@gmail.com
Buritís-RO

sta é uma pergunta que
aflige aqueles que desejam realizar uma obra, seja de
construção, seja de reforma.
Realmente é uma questão que
envolve diversos aspectos a
serem observados. Porém, na
maioria dos casos, o fator considerado relevante por contratantes é o financeiro. Mas existe
um velho ditado que pode ser
aplicado neste caso: “O barato
sai caro”. Normalmente a primeira impressão é que se contratar
um “bom” pedreiro o serviço vai
sair bem mais em conta. Afinal
é ele quem, na prática, executa
a obra. Então por que contratar
um engenheiro?
A importância de se contratar um engenheiro cadastrado
no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura)
para a realização desse serviço começa antes mesmo da
execução da obra, ou seja, na
fase importantíssima que é o
planejamento. Ao se conceber
a ideia de um serviço de reforma ou construção, esse profissional vai ajudar a transformar
essa ideia em realidade através
de soluções que deverão apresentar funcionalidade, além de
serem econômicas.
Vale registrar que se o interessado em realizar uma obra
opte por não contratar um profissional e contratar um pedreiro, pode estar sujeito a medidas
administrativas, pecuniárias ou
não, da parte de prefeituras e

órgãos representativos de classe, como o CREA. Além disso,
poderá sofrer sanções penais,
respondendo inclusive criminalmente pelo exercício ilegal
da profissão e o pedreiro não
responde por essa responsabilidade, além de não ter compromisso, muitas vezes a favor da
“segurança” com a economia,
definindo a aplicação de dimensões e materiais com base no
que já aplicou em outra obra.
A definição dos elementos
estruturais (fundações, pilares, vigas, lajes e até mesmo
alvenarias) não é única para
todas as situações. Em cada
caso existe a necessidade do
dimensionamento, que é baseado nos esforços a que vão
estar sujeitos esses elementos.
Esses esforços serão função da
utilização que se pretende para
a edificação.
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Dez Passos
para uma
Alimentação
Saudável

O

consumo regular de água
pode ajudar a combater a
epidemia de obesidade, que
no Brasil se intensificou com
o incremento de renda da população nos últimos anos. De
acordo com o Ministério da
Saúde, os índices de obesidade saltaram de 11,4% para
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15% na última década. Além
da obesidade, constatou-se
aumento nas taxas de excesso
de peso entre os brasileiros,
que passaram de 42,7% em
2006, para 48,1% em 2010,
segundo a pesquisa Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas do Mi-

nistério da Saúde.
Preocupado com este cenário, o governo federal vem
tentando educar a população
para que adote hábitos saudáveis, frisando a necessidade do
consumo diário de pelo menos
2 litros - ou 6 a 8 copos - de
água, principalmente entre as
refeições. Esta orientação integra o guia “Dez Passos para
uma Alimentação Saudável”:
1 - Faça pelos menos 3 refeições (café da manhã, almoço
e jantar) e 2 lanches saudáveis
por dia. Não pule as refeições.
2 - Inclua diariamente 6
porções do grupo de cereais (arroz, milho, trigo, pães e
massas), tubérculos como as
batatas e raízes como a mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais
e aos alimentos na sua forma
mais natural.
3 - Coma diariamente pelo
menos 3 porções de legumes
e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de
frutas nas sobremesas e lanches.
4 - Coma feijão com arroz
todos os dias, ou pelo menos 5
vezes por semana. Esse prato
brasileiro é uma combinação
completa de proteínas e bom
para a saúde.
5 - Consuma diariamente 3
porções de leite e derivados e
1 porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura
aparente das carnes e a pele
das aves antes da preparação
para tornar esses alimentos
mais saudáveis.

6 - Consuma, no máximo, 1
porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Fique atento aos rótulos
dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades
de gordura trans.
7 - Evite produtos industrializados, bolos, biscoitos doces
e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas como
regra da alimentação.
8 - Diminua a quantidade de
sal na comida e retire o saleiro
da mesa. Evite consumir alimentos industrializados com
muito sal (sódio) como hamburguer, charque, salsicha, linguiça, presunto, salgadinhos,
conservas de vegetais, sopas,
molhos e temperos prontos.
9 - Beba pelo menos 2 litros
(6 a 8 copos) de água por dia.
Dê preferência ao consumo de
água nos intervalos das refeições.
10 - Torne sua vida mais
saudável. Pratique pelo menos
30 minutos de atividade física
todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo.

Inscrição do devedor de
alimentos nos cadastros de
proteção ao crédito

A

s ações alimentares buscam o direito fundamental
à sobrevivência e à dignidade
dos alimentados. Contudo é
trivial que o devedor dos alimentos descumpra a obrigação alimentar, colocando em
risco a vida e a dignidade do
alimentado.
Atualmente, a legislação
prevê duas formas de cobrança de dívida alimentar. Na primeira, o devedor é intimado
a pagar sob pena de ter seus
bens penhorados. Na segunda, que limita a cobrança às

últimas três prestações vencidas, o devedor é intimado sob
pena de prisão civil.
Ocorre que o pagamento
da dívida é dificultado por estratégias do devedor. Por esta
razão os Tribunais de Justiça
passaram a admitir a inscrição do devedor de alimentos
nos cadastros de proteção ao
crédito.
Essa inscrição do devedor
no SPC e SERASA gera inúmeras consequências ao devedor,
proporcionando maior eficácia
no adimplemento do débito do

que a penhora de bens ou até
mesmo a prisão civil.
Não existe atualmente uma
regulamentação legal que determina ou que permita a negativação do nome do devedor
de alimentos, mas o art. 19 da
Lei nº 5.478/68 prevê que cabe
ao juiz da causa tomar todas as
providências necessárias para
seu esclarecimento ou para o
cumprimento do julgado ou do
acordo, o que autorizaria essa
prática.
Ressalta-se que esse procedimento tem sugerido e
implementado a fim de dar
maior efetividade e celeridade
à cobrança de dívida alimentar. Tem-se, portanto, mais um
meio de forçar o adimplemento
dos débitos alimentares.

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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Falando sobre
zumbido

O

zumbido é uma sensação
auditiva cuja fonte não advém de estímulo externo ao organismo. É um sintoma associado a várias formas de perda
auditiva. Pode ser causado por
exposição prolongada a sons
acima do volume limite para a
saúde humana (85 decibeis)
ainda por outros problemas,
como o de circulação.
A pessoa afetada reporta
escutar uma zoeira na cabeça,
ouve sons, como sinos, zumbido, apito, campainha, cachoeira, cigarra, etc.. Pode ser
temporária, mas pode durar
dias ou se tornar permanente.
Estimativas americanas ressaltam que 12 milhões de pessoas apresentam zumbido, e
destes, pelo menos um milhão
apresentam quadros tão significantes que interferem em suas
atividades, pois apresentam
dificuldade de ouvir, trabalhar
e dormir. O portador de zumbido normalmente é introvertido,
extremamente sensível, estressado, com tendência a pressão
baixa.
O zumbido pode ser classificado de acordo com seu
agente etiológico em zumbidos de origem para-auditivas
(geralmente de origem vascular ou muscular) e zumbidos
originados no sistema auditivo
neurossensorial.
Não existe cura específica
ou definitiva para alguns tipos
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de zumbido, particularmente
os de origem neurossensorial.
Alguns tratamentos são propostos, como o uso de aparelhos auditivos, medicamentos,
terapias comportamentais e
relaxamento, bem como o tratamento dos distúrbios das
articulações temporomandibulares. É recomendado também
evitar álcool e fumo, que podem piorar o quadro, o uso de
protetor auricular, se exposto a
sons altos, e o uso de placa de
relaxamento intrabucal diante
de alterações nas articulações
temporomandibulares, principalmente nos casos de perda
de dimensão vertical de oclusão.
Caso você tenha esse problema, procure um otorrinolaringologista para avaliação.

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

OFTALMOLOGIA
O que é catarata?
Dr. Stênio: Catarata é uma opacidade
de uma lente natural do olho, chamado
de cristalino. Como seu nome mesmo diz,
esta lente tem que ser cristalina para permitir uma boa visão. Geralmente os sintomas começam de maneira progressiva
e lenta. Inicia-se com diminuição da acuidade visual e o uso de recursos ópticos,
sejam óculos ou lentes de contato, que
não resultam em uma melhora da visão
de quem tem a doença. A catarata, além
de causar diminuição da visão, pode fazer
com que a pessoa veja imagens duplas,
faça confusão para ver e distinguir cores,
tenha alteração frequente do grau de óculos, muita dificuldade para a leitura e piora
da visão com a luminosidade. Pode ocorrer em um olho e em ambos os olhos. Ainda é a maior causa de cegueira reversível
no mundo, atingindo milhões de pessoas.
A catarata pode ser congênita (mais rara)
ou adquirida, que é a forma mais frequente por conta do avanço da idade.

é uma lente natural intraocular, deve-se
fazer a cirurgia para trocar esta lente
natural opaca por uma lente intraocular
para devolver ao paciente uma melhor
qualidade de vida. As técnicas conhecidas para a cirurgia de catarata são a
facectomia extracapsular e a facoemulsificação (técnica mais moderna). Para
a cirurgia de catarata são realizados alguns exames pré-operatórios, os quais
vão determinar o grau da lente intraocular que será implantada bem como
a melhor técnica a ser escolhida para
essa cirurgia. Nesta cirurgia o paciente
não necessita ficar internado, podendo
retornar para sua casa no mesmo dia
após a cirurgia, mantendo um repouso
relativo e usando alguns medicamentos
específicos. Os resultados cirúrgicos
são muito bem-sucedidos. Para que os
seus olhos estejam sempre saudáveis,
é importante consultar o oftalmologista
regularmente.

Quais são as causas da catarata?
Dr. Stênio: As cataratas adquiridas,
em geral, ocorrem em pessoas acima dos
60 anos e também são conhecidas como
cataratas senis. Traumas oculares, uso
de corticoesteróides, inflamações intraoculares, exposição excessiva à radiação
ultravioleta e diversas doenças associadas, como o diabetes, por exemplo, são
causas conhecidas.
Como é feito o tratamento?
Dr. Stênio: O tratamento disponível e
reconhecido cientificamente para a catarata é a intervenção cirúrgica para a remoção do cristalino opaco. Como o cristalino

Responsável técnico:
Dr. Stênio E. S. Macedo
- médico oftalmologista
CRM/RO 3091

Instituto Oftalmológico Cacoal
- Cirurgia de Catarata (Facoemulsificação)
- Lentes de Contato
- Glaucoma
- Cirurgia Plástica Ocular
- Clínica Oftalmológica Geral
Av. Porto Velho, 2503 – Centro
Fone: (69) 3443-1353
Cacoal - RO
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As qualidades de
cada um...

meiro personagem, aquele, o homem ruim,
morreu....
E na cidade que corria o dito que não haveria quatro para carregar o caixão, o que aconteceu? Foi o enterro mais concorrido que já tinham notícias. Não pelo morto, mas sim pelo
nosso outro personagem, pois todos queriam
ouvir o que ele teria para enaltecer de qualidades do morto.
Toda a população compareceu ao cemitério e na hora que o caixão baixou no túmulo,
todos olharam para o nosso homem que elogiava e ele disse:
Coitado, ele assobiava tão bem....”
Portanto, antes de anotar os defeitos dos
outros, lembre-se
desta frase de Miguel de Unamo:
”Geralmente, quando detestamos alguma coisa nos outros
é porque a sentimos
em nós mesmos.
Não nos aborrecem
os defeitos que não
temos.”

Gestão Democrática
da Escola Pública:
um sonho possível

dizer que a partir de 2012, as escolas públicas
estaduais de Rondônia serão administradas
por diretores e vice-diretores eleitos pelos
pais, alunos, professores e demais servidores.
É o sonho se tornando realidade. A escola
sendo transformada, não só fisicamente, com
pequenos reparos e pinturas, mas também
sendo transformada no seu interior, substituindo o autoritarismo pela democracia, e o
melhor de tudo, fazendo da escola, um lugar
mais agradável para o aluno e o professor, um
lugar de transformação social, um lugar onde
a comunidade escolar tem voz ativa.
E vem mais novidade por aí. Outro passo
importante já idealizado pelo governo é a escola em tempo integral, mas isso é outro assunto e será abordado em outro momento.

Meus amigos. Existem várias coisas que
nunca vi na vida:
Cabeça de bacalhau; enterro de anão; foto
da sogra na carteira do genro; algo tão perfeito que não possa ser aperfeiçoado; um ignorante que não tenha nada para ensinar; um
sábio que não tenha nada para aprender, e o
mais importante de todos, alguém, por pior
que seja, sem nenhuma qualidade. Todos,
sem exceção, têm suas qualidades.
Basta querer vê-las.
Como de costume, nada melhor que um
pequeno conto popular para ilustrar o meu
pensamento:
“Conta a história que numa cidade vivia um
homem que diziam todos, era o protótipo da
ruindade...
Vivia sozinho, não tinha amigos, não permitia que passassem em sua calçada, detestava animais, quando a bola dos garotos caia
em seu quintal, ele as furava e assim era que
falavam que quando ele morresse não haveria
quatro pessoas para carregar seu caixão....
Na mesma cidade vivia outro cidadão que
tinha uma peculiaridade: acompanhava todos os enterros que ali ocorriam e no cemitério tinha o hábito de antes do caixão baixar no túmulo, de enaltecer as qualidades do
falecido.
Aconteceu então um dia, que nosso pri-

A

educação no Estado está passando por
grandes transformações. Recentemente
tivemos nas escolas públicas estaduais a eleição dos Conselhos Escolares, que são parte
do processo de Gestão Democrática, uma vez
que garantem a participação de pais, alunos,
professores e funcionários nas decisões político-pedagógicas, administrativas e financeiras,
gerando uma nova forma de gestão, onde as
decisões são integradas e coletivas.
Outro passo importante para fazer da Gestão Democrática realidade nas escolas públicas foi a eleição para diretores e vice-diretores.
Aconteceu no dia 30 de novembro de 2011.
Uma grande oportunidade, entretanto, é que
haja disposição e constante atualização, vasto
conhecimento das dimensões administrativa,
financeira e pedagógica escolar. Isso significa

Profª. Ms. Aparecida de Fátima Gavioli
- Representante de Ensino da Secretaria de Estado
da Educação – SEDUC
(Cacoal, Espigão do Oeste e Ministro Andreazza)
- docente da UNESC
Cacoal-RO
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Fatores de
risco para a
osteoporose

A

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

Direito a
alimentos
durante a
gestação

A

Lei 11.804/2008 disciplina
o direito a alimentos da
mulher gestante. Busca-se assim assegurar ao feto melhores
condições de desenvolvimento
até o nascimento. Estes alimentos correspondem aos valores para cobrir as despesas
do período da gravidez, desde
a concepção ao parto, inclusive as correspondentes a alimentação especial, assistência
médica e psicológica, exames,
internações, parto, entre outros, desde que indispensável
ao parecer médico.
Tais despesas deverão ser
custeadas por ambos os pais,
na proporção de seus recursos, ou seja, quem pode mais
pagará mais. Após o nascimento da criança, os alimentos gravídicos serão convertidos em
pensão alimentícia a favor do
menor. Não podemos esquecer que para propor tal ação
a gestante deverá apresentar
fortes indícios (testemunhas,
fotos, cartas) que convençam
o juiz de que o pai apontado é
realmente o pai do nascituro,
pois os magistrados serão criteriosos para evitar injustiças.
A Dra. Maria Berenice Dias,
vice-presidente do Instituto
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), em artigo que
analisou o Projeto de Lei que
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deu origem à atual Lei de Alimentos Gravídicos, alegou:
“apesar das imprecisões, dúvidas e equívocos, os alimentos
gravídicos vêm referendar a
moderna concepção das relações parentais que cada vez
com um colorido mais intenso
busca resgatar a responsabilidade paterna”. O advogado
deverá agir com muita cautela,
primando pela ética e boa fé,
evitando falsas ou maliciosas
alegações que poderiam causar sérios prejuízos ao requerido caso se comprove após o
nascimento do menor não ser
ele o pai, o que poderia gerar
pedido de indenização contra
a parte autora.

Dra. Ângela M. D. Rondon Gil
– advogada – OAB/RO 155=B
Fone; (69) 3441-0791
Cacoal-RO

osteoporose causa fragilidade nos ossos e tem como
característica a perda de massa óssea, com consequente aumento do risco de fraturas.
O pico de massa óssea é o
máximo de massa óssea atingida durante a vida. Este pico é
alcançado em torno dos 20 aos
30 anos de idade. A quantidade
máxima de massa óssea (pico)
que teremos é determinada por
característica genética (80%), e
os outros 20% por fatores ligados ao estilo de vida (cálcio na
dieta, vitamina D, exercícios, tabagismo etc..). Todos nós passamos a perder massa óssea a
partir dos 40 anos, em um ritmo
de 0,5 a 1% ao ano. A perda óssea se acelera com a menopausa num ritmo de 1 a 2% ao ano
por aproximadamente 5 a 10
anos. Por esta razão as mulheres são suscetíveis a desenvolver a doença mais precocemente que os homens.
Algumas pessoas estão mais
expostas ao risco de desenvolver osteoporose do que outras.
São chamados os fatores de risco para osteoporose:
• idade avançada.
• baixos níveis de estrogênio
(menopausa)
• história familiar de osteoporose
• dieta pobre em cálcio (má
nutrição, intolerância ao leite,
etc..)

• alcoolismo (mais do que 3
doses/dia) e tabagismo
• sedentarismo.
• falta de exposição ao sol
• fratura prévia por fragilidade
• ingestão excessiva de café
• baixo peso corporal
Em se tratando de osteoporose, a prevenção é de fundamental importância. A densitometria
óssea da coluna e fêmur proximal por DXA (dupla energia de
raio X) é considerado o “padrão
ouro” para detecção de pequenas perdas óssea relacionadas à idade ou em razão da
menopausa. É importante a realização deste exame como forma de avaliar o padrão de sua
massa óssea e monitorar tratamentos para osteoporose ou
osteopenia.

Responsável técnico:
Dr. Sérgio Arantes
- médico ortopedista -CRM RO 255
- título de Habilitação em
Densitometria Óssea pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia
- membro da SBDENS e ISCD
Fone: (69) 3421-3131 e 3422-3131
Ji-Paraná - RO

Febre reumática: um inimigo
que pode afetar seu coração

A

Robson 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

febre reumática é uma doença relativamente conhecida da população em geral.
O que poucas pessoas sabem
é que esta é uma consequência de um tipo de amigdalite e
que pode afetar gravemente o
coração.
Mas como isso acontece?
Para começar, a febre reumática está diretamente associada às más condições de
vida, tendo sua maior ocorrência em países em desenvolvimento, como o Brasil, e atingindo principalmente crianças
e adultos jovens, sendo muito
frequente em nosso meio. A
febre reumática e suas consequências cardíacas não ocorrem diretamente devido à bactéria que causou a amigdalite,
mas sim devido a uma reação
do próprio organismo frente a
uma infecção não adequadamente tratada.
Os sintomas clássicos da
febre reumática são febre e
inflamações nas articulações,
podendo ser acompanhadas
de sinais neurológicos e cardíacos. E aí começam os problemas no coração. Essa reação desenfreada do organismo pode afetar principalmente
as valvas cardíacas, causando
sua deterioração. Um grande
problema se deve ao fato de
que esses primeiros sinais podem passar despercebidos, associados a uma gripe ou outra

virose qualquer. Mas, uma vez
instalada, essa doença pode
causar danos constantes às
valvas cardíacas e ser diagnosticada apenas quando muito
avançada, geralmente quando
já estiver indicada uma cirurgia
cardíaca para correção ou troca da valva destruída.
Podemos observar então
como é importante procurar
atendimento médico frente a
infecções, pois o diagnóstico
e tratamento corretos de uma
simples amigdalite podem evitar uma grave doença que leva
à necessidade de cirurgia cardíaca diminuindo de forma importante a capacidade e qualidade de vida de uma pessoa.
Não custa repetir: o mais importante é a prevenção!

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista CRM/RO 2.340
- ecocardiografista
- especialista em Cardiologia pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Fone: (69) 3441-5166 / 3443-4008
e-mail: drafernandadettmann@
hotmail.com
Cacoal-RO
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Tratamento de câncer com qualidade
já é realidade na Região Norte

Acelerador Linear - 10MEVS - radioterapia

acomodações confortáveis

aplicação de quimioterapia adulto

aplicação de quimioterapia pediátrica

Anexo ao Hospital São Daniel Comboni, o
Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal
entrou em atividade recentemente. Esta conquista muda a realidade e passa a modernizar
o tratamento de câncer em Rondônia oferecendo um padrão de qualidade de alto nível como
dos grandes centros de excelência do Brasil e
da América do Norte. O Centro de Oncologia
e Hematologia de Cacoal tem como objetivo
principal tornar-se referência no tratamento de
câncer na Região Norte.
O Centro conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, formados por
escolas renomadas, no Brasil e Exterior. Atuam
nas áreas de Oncologia Clínica, Hematologia
e Radioterapia, aplicando as mais avançadas
técnicas de diagnóstico e tratamento, priori-

zando a abordagem humanizada aos
pacientes e seus familiares. Dispõe de
instalações modernas e confortáveis,
além de equipamentos de radioterapia
de última geração capazes de diagnosticar e realizar os tratamentos com
maior precisão e segurança.

RADIOTERAPIA
A radioterapia é uma estratégia de tratamento que utiliza radiação ionizante para fins
terapêuticos. No serviço de radioterapia do
Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal
há dois elementos essenciais para o sucesso
do tratamento radioterápico: profissionais de
excelência e equipamentos de última geração capazes de oferecer, além do tratamento
conformacional tridimensional, a técnica de
radioterapia com intensidade modulada de
feixe (IMRT). Atualmente, esta modalidade de
tratamento (IMRT) tem revolucionado a radioterapia, permitindo uma terapia mais segura,
com aplicação mais precisa da radiação nas
localizações afetadas, poupando os tecidos
sadios ao seu redor.

O Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal dispõe também de braquiterapia de alta taxa de dose (HDR),
usada para tratar o câncer de colo de
útero, de grande incidência na Região
Norte.

QUIMIOTERAPIA
A quimioterapia é um tratamento realizado
por meio de medicamentos que são utilizados
para o tratamento do câncer que interferem no
funcionamento celular com o objetivo de destruir as células tumorais.
O ambulatório de serviço de quimioterapia
do Centro de Oncologia e Hematologia de
Cacoal dispõe de medicamentos de primeira linha, o que promove melhor resposta ao
tratamento. Os profissionais especializados
estão preparados para os procedimentos de

alta complexidade em quimioterapia
e depositam total atenção aos cuidados específicos, além do tratamento
humanizado.
O serviço de quimioterapia funciona por meio de instalações que preenchem os mais altos conceitos de
arquitetura hospitalar, com acomodações modernas, proporcionando
maior conforto e bem estar aos seus
pacientes.

técnica de radioterapia com intensidade
modulada (IMRT)

visão panorâmica do HSDC

Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal
Hospital São Daniel Comboni-HSDC
Fone: (69) 3443-2002
e-mail: oncologia.hsdc@gmail.com
Cacoal-RO
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fotos: Donizete Marinho

Toldu’s: 21 anos! Um brinde ao sucesso e à solidariedade

Disque TOLDU’S 3441-5355
Av. Porto Velho, 2919 - Cacoal - RO
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Doação de sangue:
um beija-flor nos faz
refletir

O

saudoso sociólogo Hebert de Souza
(Betinho), que era portador de hemofilia, contava uma história que dizia o
seguinte:
Uma floresta estava pegando fogo e
um beija-flor começou a carregar água no
bico para apagá-lo enquanto que a bicharada toda só corria de um lado para outro,
preocupada porque não teria mais onde
morar. O leão, rei da floresta, parou o beija-flor e perguntou: “Você acha que vai
conseguir apagar esse fogo sozinho?”. O
beija-flor prontamente respondeu: “Não!
Eu sei, mas estou apenas fazendo a minha parte!”.
Moral da história: Se todos fizerem a
sua parte e trabalharem em torno de um
mesmo objetivo, será muito maior a chance de conquistá-lo.
O doador de sangue é o elemento vital para o funcionamento do hemocentro.
Os aspectos relacionados às terapias que
utilizavam sangue e seus derivados há
muitos anos deixaram de ser problema
dos médicos ou dos hospitais. É importante organizar a sociedade que através
da apropriação de informações passa a
compreender melhor suas obrigações e
direitos para finalmente tornar os cidadãos
conscientes.
A grande maioria das pessoas só doa
sangue quando alguém pede. Essa afirmação reflete duas irresponsabilidades
do sistema de saúde: a primeira está relacionada à inexistência de sangue estocado em condições de uso com segurança,
e a segunda relaciona-se ao tratamento
reducionista que as instituições hospitalares dão ao assunto, transformando um
problema de ordem coletiva e de interesse
de toda a comunidade em uma questão
individual ou familiar. Outro aspecto da
questão sangue e cidadania estão relacionados às cadeias de transmissão de
doenças infecciosas, principalmente as
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que ocorrem pelo contato sexual. Cidadãos que se tornam doadores voluntários
e permanentes adquirem informações que
provocam o desenvolvimento da consciência da preservação da saúde através da
redução dos riscos de exposição. Quando uma comunidade consegue cadastrar
uma parcela próxima de 4% de seus cidadãos como doadores voluntários e permanentes, está formada uma cadeia sanitária
que naturalmente se contrapõe à cadeia
de transmissão, o que contribui para a redução de doenças.
Tendo em vista estas considerações, a
FHEMERON – Cacoal (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia
UCT de Cacoal) desenvolve um trabalho
que tem por objetivo levar informações e
desenvolver a consciência da população,
e concomitantemente organizar um sistema que possibilite cadastramento de 4%
da população do município como doadores voluntários e permanentes de sangue. Se cada município atingir esta meta,
Rondônia atingirá 4% da população como
doadores voluntários e permanentes de
sangue. A principal característica deste
trabalho está em utilizar equipamentos de
saúde e comunicação já existentes, sem
necessidade de criar ou gastar com investimentos novos. No banco de sangue de
Cacoal, como em toda rede do Estado,
os assistentes sociais são os articuladores de todo este processo. Suas atuações
se concretizam a medida que conseguem
mobilizar e organizar a comunidade para
exercer a sua cidadania. A obtenção de
doadores voluntários, por motivação humanitária, constitui-se numa tarefa árdua
e cara, impondo trabalho extensivo de
educação e comunicação de massa. Nos
países mais desenvolvidos, independente dos doadores serem remunerados ou
não, existe um grau de conscientização
a respeito da importância da doação de

sangue. Basicamente isto se deve à história desses povos que sempre conviveram
com situações de guerra e conflitos. Assim a necessidade faz parte de seu cotidiano e todos se mobilizam para que não
falte sangue em momento algum. Isto não
acontece no Brasil pelo fato de o país não
ter passado por nenhuma grande guerra
ou por terremotos e catástrofes que mobilizassem a sociedade a doar sangue
para salvar vidas. A falta de instrução e
a baixa qualidade de saúde são fatores,
entre outros, que determinam a falta de
condições de higidez necessária à doação de sangue. Os aspectos psicológicos
têm influência direta. O imaginário popular geralmente associa o sangue tanto
à vida quanto à morte. Estas questões
influenciam na decisão e disposição de
doar sangue ou não, tendo como principais temores: dependência da doação,
ou seja, o indivíduo crê que o ato deverá
ser repetido sempre se fizer uma doação;
enfraquecimento orgânico; contaminação
com doenças infectocontagiosas; tabus;
preconceitos populares; princípios místicos e religiosos; fobia; comodismo; falta
de informações.
A captação de doadores é um processo no qual todos os membros da comunidade deverão estar comprometidos e
empenhados, pois sem o doador, não haverá em hipótese alguma disponibilidade
de sangue.
Faça sua parte. Siga o exemplo do
beija-flor.

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

Homenagem a Steve Jobs

E

mbora advogado de carreira, mas, em particular, um
aficionado pela administração e
pela evolução tecnológica, não
poderia deixar de prestar, mesmo que de forma singela, uma
homenagem a essa notável e
célebre personalidade que foi
Steve Jobs.
Conhecido pela grande persistência, capacidade de inovação e desprendimento pelas regras comerciais mais corriqueiras, Jobs deixou como legado,
afora o seu fabuloso patrimônio pessoal, lições que ficarão
gravadas na história do mundo
executivo.
O seu estilo demonstra o que
ele foi, o que viveu e tudo pelo
qual mais se interessou; a inovação tecnológica e gestão. Jobs
era um homem culto, inteligente, brilhante, corajoso, capaz
de romper com os paradigmas
de seu tempo e estar sempre à
frente fazendo a diferença.
Não é a toa que levou a Apple, companhia americana da
qual foi co-fundador, à condição
de empreendimento mais valioso do mundo. Diziam os mais
próximos que a sua mágica era
transformar egomania, obsessão e inquietude em trunfos no
mundo dos negócios.
O maior interesse de Jobs,
quando da criação da Apple, era
colocar os computadores utilizados nas empresas, nas grandes
universidades e também nas residências das pessoas comuns.
Definia os PCs como “bicicletas

para a mente” que mudariam o
mundo. Então, se hoje temos
essa condição tecnológica de
estarmos acionando uma caixa
de e-mails ou navegar pela internet, de qualquer lugar, devemos em parte a Jobs.
Sua trajetória profissional
nos leva a pensar que devemos
sempre buscar utilizar a ferramenta mais poderosa que temos à nossa disposição; o intelecto; visando superar as dificuldades encontradas no dia a dia
que, ainda, por mais difíceis que
possam parecer, são incapazes
de distorcer a realidade que obsessivamente almejamos.
Jobs gostava de se considerar um artista, e acreditava que
seus funcionários devessem
pensar da mesma maneira em
relação a si próprios; a inovação
ao invés da imitação. Só artistas
podem ser realmente independentes, seja em relação à opinião dos outros ou ao valor comercial das suas criações.

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

BERNO
Laser, Medicina e Estética
UMA EQUIPE PREPARADA PARA FAZER VOCÊ
“ARRASAR” EM 2012
PIONEIRA em trazer profissionais especializados em medicina estética e nutrologia.
PIONEIRA em investir em
aparelhos de laser.
PIONEIRA em oferecer tratamento integrado entre médicos, fisioterapeutas, educadores físicos e esteticistas.
O pioneirismo é o grande
diferencial da BERNO, e ela
inova mais uma vez lançando um pacote de tratamento

com seus diversos profissionais para tratar OBESIDADE,
CELULITE, GORDURA LOCALIZADA através de aparelhos
consagrados como o VELASHAPE, o queridinho das
estrelas.
“Buscamos atender a toda
a população que se preocupa
com BELEZA, SAÚDE e BEMESTAR, num ambiente confortável e acolhedor”, afirma a
Dra. Tatty Berno.
Por isso, agende já sua
avaliação gratuita com um de
nossos profissionais.
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Odor corporal
desagradável. Como
evitar?

O

odor corporal desagradável (bromoidrose) acomete mais frequentemente os
adultos, sendo mais comum nas axilas, virilhas, pés e seios (aréolas), áreas naturalmente ocluídas ou ricas em glândulas produtoras
de suor.
São fatores associados: a higiene corporal

deficiente, a produção excessiva de suor
(hiperidrose) e a presença de infecções por
fungos e/ou bactérias.
São medidas eficazes para a prevenção e
tratamento: controle dos fatores associados,
manter as áreas afetadas secas mediante
a exposição da pele afetada ao ar frio (arcondicionado ou secador de cabelo) após
os banhos, uso de tecidos de algodão para
facilitar a absorção do suor, uso de talcos
e cremes antifúngicos e antibacterianos e
pelo uso de sabonetes antibacterianos específicos.

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

“Construindo cidades mais justas”

O

capítulo III da Lei Federal nº 11.977, de 07
de julho de 2009, é o primeiro marco jurídico de caráter nacional a dispor sobre a regularização fundiária em áreas urbanas de maneira
abrangente. Além de conceituar, a lei cria novos
instrumentos e procedimentos, define competências e responsabilidades, com o objetivo de
acelerar e tornar efetivos os processos de regularização, especialmente nos casos em que esteja configurado o interesse social.
A regularização fundiária urbana é um processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais, que tem a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto
legal das cidades. Assim, não adianta pensar
que é uma simples entrega de um documento.
É muito mais. É um conjunto de situações que
visam garantir a cada cidadão uma vida digna
e justa.
Na maioria dos casos os assentamentos
apresentam dois tipos de irregularidade fundiária: Irregularidade Dominial, que é a ocupação
de terra pública ou privada sem qualquer titulo que garanta a posse; e a Irregularidade Urbanística e Ambiental, que acontece quando o
parcelamento não está de acordo com a legislação urbanística e quando não for devidamente licenciado.
A Regularização Fundiária é um instrumento
importante para a formação da cidade, devendo ser articulada com outras políticas públicas.

Possibilita a ampliação ao acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com
prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurando o nível adequado de habitualidade e melhorando as condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental.
A lei 11.977/2009 demonstrou que para
promover ações de regularização fundiária,
não depende somente de um esforço articulado de
todos os entes da
federação. Mais
do que isso, depende da compreensão do conjunto
da sociedade de
que todos ganham
com a construção
de cidades mais
justas.
Dra. Quilvia Carvalho de Sousa Araújo
– advogada OAB/RO 3800
- coordenadora geral de Regularização Fundiária
Urbana do Estado de Rondônia/SEDES
- Procuradora do município de Ariquemes
- graduada pela UNIR/RO
- Pós-graduada Direito do Trabalho e Processual
do Trabalho - FAP
e-mail: dra.quilviasousa@hotmail.com
Fone: (69) 9965-1344
Ariquemes-RO
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Saúde do
homem: próstata
e efeitos da
testosterona

A

próstata é uma glândula
que faz parte do sistema reprodutor masculino. Sua localização ao redor da uretra tem
grande importância, pois seu
crescimento exagerado pode
obstruir a uretra, dificultando a
passagem da urina, prejudicando a bexiga e os rins.
A testosterona é o principal
hormônio masculino, com inúmeras funções, como estimular
o crescimento da barba e pelos,
aumentar massa muscular, desenvolver massa óssea prevenindo a osteoporose, controlar
o desenvolvimento da próstata
e demais órgãos sexuais.
A próstata cresce muito pouco até a puberdade quando
passa a sofrer a influência da
testosterona, alcançando cerca
de 20g por volta dos 20 anos.
A partir dos 31, passa a crescer
0,4g por ano. Doenças, como a
Hiperplasia Prostática Benigna
(HPB) e o câncer podem tornar este crescimento acelerado, podendo ultrapassar 100g.
É recomendado que o homem
acima dos 40 faça uma avaliação preventiva anual.
O declínio da testosterona
após os 50 pode estar associado à falta de desejo sexual, dificuldade de ereção, falta de concentração, aumento de peso,
irritabilidade e insônia. Estas

manifestações ocorrem de maneira lenta e gradual, fazendo
com que estes sintomas sejam
pouco valorizados. O aumento
da expectativa de vida estimulou o interesse em diagnosticar
e tratar o Distúrbio Androgênico
do Envelhecimento Masculino
(DAEM).
O objetivo da Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é restabelecer os níveis fisiológicos
da testosterona e atenuar os
sintomas do DAEM. A TRH é
realizada através do uso de testosterona exógena, que pode
ser nas formas injetável, transdérmica e oral.

Óculos femininos: moda retrô

O

s óculos estilo aviador são
um clássico que nunca sai
de moda e é um dos modelos
que farão sucesso em 2012.
Eles vêm com novidades, ganhando uma versão com lentes
opacas e armação de metal
escurecido, lentes dégradé em
tons claros de marrom e armações metalizadas em dourado,
dando um toque mais elegante
ao visual.

A grande novidade que promete fazer muito sucesso no
verão 2012 são os óculos retrô,
inspirados nas décadas de 50,
60 e 70, que trazem lentes e
armações arredondadas, com
inspirações vintage, em várias
tonalidades e estilos. Além disso, os modelos de óculos menos redondos, com os formatos
ovalados, são perfeitos para as
mulheres mais discretas.
Quem deseja um estilo mais
tradicional e sofisticado, deve
ficar de olho nas armações e
hastes finas, que trazem lentes
de tons de grafite mais claro,
enquanto as mulheres mais
ousadas e modernas podem
apostar nos óculos de sol com
lentes bem escuras e espelhadas com armações com estampa de animais. Voltando a tendência retrô, diversos modelos
para a próxima temporada vêm
inspirados nos óculos dos antigos pilotos de F1, com detalhes de aplicações em couro e
metal. Além disso, os óculos de
sol femininos verão 2012 vêm
em diferentes formatos, com
designs inusitados e com referências tiradas dos óculos futuristas, trazidas da psicodélica
década de 60, em cores vibrantes de amarelo, azul, vermelho,
laranja e roxo.
Av. Rio Grande do Sul, 4128 - Centro
Fone: (69) 3641-3909 - Alta Floresta-RO
Rua General Osório, 1171 - Centro
Fone: (69) 3441-5578 - Cacoal-RO
Av. Porto Velho, 2105 - Centro
Fone: (69) 3441-5482 - Cacoal-RO
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Otoplastia: a cirurgia
para correção das
orelhas de abano

O

relhas proeminentes, ou orelhas
em abano, decorrem de alteração
do formato, do relevo, ou da angulação
da orelha em relação ao crânio e está
intimamente ligada a fatores hereditários.
A otoplastia, cirurgia realizada para
correção das deformidades presentes
na orelha proeminente, pode ser realizada com emprego de várias técnicas
efetivas, que esculpem e modelam a
cartilagem da orelha, reposicionando–a
de forma correta. A cicatriz resultante do
procedimento fica posicionada no sulco
existente atrás da orelha e apresenta
boa qualidade estética nos pacientes,
sem problemas de cicatrização.
Pode-se realizar esta cirurgia a partir
dos 6 anos de idade, quando a criança já possui um grau de entendimento adequado sobre o procedimento e
está em fase escolar. Neste momento
a criança fica suscetível ao bullying, recebe apelidos dos colegas, o que pode

gerar desconforto psicológico e dificuldade de interação social. Porém, muitos
fazem a cirurgia na fase adulta. Pode-se
adotar tanto a anestesia geral, como a
anestesia local com sedação.
Uma dúvida frequente é em relação
ao cabelo. Não é necessário cortar o
cabelo para se submeter à cirurgia. O
cabelo mais longo, comum em pacientes que têm orelhas em abano, ajudará
a disfarçar a fase de inchaço e roxidão
inicial.
É possível associar outra cirurgia à
otoplastia, tais como, lipoaspiração, rinoplastia, mamoplastia de aumento e
outras.
O intuito da otoplastia é a correção
das alterações estéticas da orelha, deixando-a de forma natural, sem estigma
de orelha de abano ou de cirurgia. É
uma cirurgia relativamente simples, segura e com alto índice de satisfação dos
pacientes, o que a fez tão popular nos
dias atuais.
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Mantras
para 2012

Para obter êxito é fundamental repetí-los várias vezes
ao dia e escrevê-los pelo menos duas vezes por dia, todos
os dias.
Como Mantras gerais para
viver a virada de 2011 para
2012 e mesmo para promover uma comunhão sua com
o Universo ao longo de 2012
use:
Eu Te Adoro 2012 e
Saborosas Manhãs 2012
Para ajudá-lo a melhorar
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sua vida material:
Gumbelzin Ori Valimando
Para pessoas que têm dificuldade de focar seus objetivos e levá-los adiante:
Pomtibilanin Giminuz
Para mudar o rumo da vida
para melhor, quando se esta
vivendo grandes dificuldades:
Ediazemtuge Forinabi
Para desenvolver numa pessoa a capacidade dela administrar melhor a sua própria vida:

Zomor Lubine Gandiper
Para fazer você se tornar
um negociador bem sucedido:
Tiro Certo Governador
Para forçar situações de
prosperidade em sua vida:
Me Traz Um Sapo Doido
Para energizar e harmonizar pessoas com a saúde debilitada use:
A Doença Acabou e a
Saude Chegou

Para ajudar crianças lentas
ou hiperativas a desenvolverem excelentes capacidades
de comunicação, de realização e de equilíbrio:
Tunga Lunga Bunga Pongondonis
Para anular ansiedade e pânico:
Gonpel Ubgiden Zermuz
Omsi
Para forçar o sucesso de
um empreendimento:
Mero Lero Gatozinbo
Para forçar um acontecimento:
Alonbegeni Zimbrid
Para acelerar um acontecimento que se deseja:
Ari Ari Ari Dunkon Bomgim
Farzin
Para ajudá-lo a se preparar
para provas e concursos:
Gitepumi Zip
Para obter apoio total do
universo nas caçadas que empreendemos pela nossa felicidade:
Diga Sério Comendador
Para ajudá-lo a reverter disputas a seu favor:
To Nessa Meu Chapa
Para seduzir parceiros e tornar a relação sólida e intensa:
Goufema Liames Zembin
Pinfen Formemti
Gilson Chveid Oenvv - numerólogo
www.gilsonchveidoen.com.br
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