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Educar é comunicar
Quando um jornalista escreve um texto, assim como o fazem os profissionais da revista Ponto E, preocupa-se com a clareza, objetividade, concisão e precisão da informação, premissas da boa comunicação. Em suas reportagens, o jornalista também busca sempre responder às seis perguntas básicas da atividade: o quê, quem, quando, onde, como e por quê.
Assim como os jornalistas, para obter êxito em sua profissão, os educadores também precisam deter boa e criativa estratégia de comunicação. Pois, para ensinar com didática eficiente, o professor necessita mais do que ser exímio conhecedor dos conteúdos da sua disciplina. Tem que ter habilidade para transmitir o conhecimento.
Quando ouvimos falar que um professor sabe muito de matemática, mas não consegue repassar com eficácia sua sabedoria aos alunos, é porque lhe falta o poder da comunicação, a simplicidade das palavras, a clareza, objetividade, concisão e precisão tão perseguidas sabiamente pelos comunicadores de jornais, revistas, rádio, televisão e agora, também da internet. É porque
não soube responder aos “o quê”, “como” e “por quê” dos questionamentos dos alunos.
Num momento de conflito, o bom mediador é sempre aquele que melhor convence pelas palavras e gerencia os problemas, de modo que ao final prevaleça a serenidade e o
bom senso em vez da violência. Da mesma maneira, o professor, o supervisor escolar,
o orientador educacional ou mesmo os gestores tanto das escolas quanto da Secretaria da Educação estão totalmente envoltos por ações de comunicação. Desde as
atividades administrativas, como a feitura de um memorando, um ofício, uma ata ou
um aviso, às tarefas pedagógicas, como saber adequar a linguagem das aulas, tanto
oral como escrita, à faixa etária dos alunos e ao perfil socioeconômico e cultural deles.
O jornalista sabe que a sua matéria pode ser lida tanto
por um intelectual quanto por um adolescente de ensino
médio ou ainda por um leigo no tema pesquisado. Por isso,
procura utilizar palavras que possam ser compreendidas
por todos eles, sem deixar de dar a informação precisa. Também na educação, as habilidades técnicas não são mais suficientes para um bom
profissional. Para elevarmos os índices da
educação no Estado, precisamos ter
no ambiente educacional, cada vez
mais, competências comunicativas.
Júlio Olivar
- Secretário de Estado da Educação - SEDUC
Porto Velho-RO

Osteoporose e fraturas

A

s fraturas osteoporóticas
ocorrem predominantemente em vértebras, fêmur proximal,
costelas e rádio distal. Podem
acontecer após trauma mínimo
ou queda da própria altura, sendo consideradas a maior causa
de morbidade e mortalidade secundárias à osteoporose.
Fraturas vertebrais ocorrem
mais precocemente nas mulheres após a menopausa e a dor
aguda na coluna é o principal
sintoma, seja na região dorsal ou
lombar. No entanto, apenas 25%
têm diagnóstico clínico, pois a
grande maioria das fraturas vertebrais é assintomática e passa
despercebida pelos pacientes.
A corcunda típica das pacientes
idosas (corcunda de viúva) nada
mais é do que múltiplas fraturas
de vértebras na coluna torácica,
que levam a uma diminuição da
estatura.
A presença de qualquer fratura vertebral eleva o risco de
ocorrência de novas fraturas.
As fraturas do fêmur geralmente
ocorrem devido à queda e é a
manifestação mais grave das fraturas osteoporóticas, já que 18 a
34% dos pacientes morrem dentro de seis meses, e 12 a 20%
em um ano após a fratura. Além
disso, 50% dos pacientes ficam
incapacitados de realizar funções para as quais tinham capacidade anteriormente. Ocorrem
em indivíduos mais idosos, após
os 70 anos, pois nessa idade o
grau de atrofia e perda da força
muscular não lhes permitem se
defender da queda com o apoio
dos braços. A queda é de lado,



sobre os quadris, provocando
fratura do colo do fêmur.
Por último, as fraturas do rádio distal ocorrem em mulheres
logo após a menopausa, visto
que nesta idade elas ainda apresentam força muscular que lhes
permitem se defender da queda
com o apoio das mãos. Ao tomarem esta atitude acabam por
colocar o peso do corpo sobre os
punhos, que apresentam fragilidade no rádio distal, resultando
na fratura, que é sintomática e
podem evoluir com dor e deformidade em mais de 50% dos
casos.
(extraído de OSTEOPOROSE ATUAL- problemas e
soluções possíveis)

Centro de Diagnóstico de Osteoporose
Responsável técnico:
Dr. Sérgio Arantes
- médico ortopedista CRM/RO 255
Fone: (69) 3421-3131
Ji-Paraná-RO

Abandono afetivo

C

om a emblemática frase
“Amar é faculdade, cuidar
é dever”, da ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
confirmou ser possível indenização por dano moral decorrente
de abandono afetivo pelos pais.
A decisão é inédita.
“Abandono Afetivo”: é baldado procurar essa caracterização
em qualquer código. Não existe.
Trata-se de uma manifestação
de “Direito Criativo”, área em que
o Brasil começa a surgir para o
mundo com farta produção,
formulado com base em umas
tantas considerações de ordem
subjetiva feitas por juízes.
Porém, a decisão levanta uma
questão grave: é possível a valoração do sentimento entre pais
e filhos?
O(a) genitor(a), cumpridor(a)
dos deveres materiais, em regra
acredita que está desobrigado
da criação e do cuidado quanto
ao filho. Todavia, o menosprezo
vindo daquele que jamais deveria isentar-se do afeto causa
angústia à criança. Se há dano
e culpa, há o dever de reparar,
conforme orienta a decisão. En-

tretanto, é imprudente essa absorção plena do conflito familiar
de natureza afetiva ao campo
da responsabilidade civil, sob o
risco de invasão dos limites do
Direito de Família.
O afeto não é decorrente do
vínculo genético. Se não houver
uma real busca na aproximação por ambos, a relação entre
genitor(a) e filho(a) estará predestinada ao fracasso.
Nas relações familiares cabe
ao Judiciário apenas a defesa
aos direitos fundamentais do ser
humano. A sua intromissão em
questões relacionadas ao sentimento é perigosa e delicada,
devendo ser tomada com muita
cautela.

Dra. Hélida Genari Baccan
- advogada OAB/RO 2838
- sócia da Baccan,
Genari & Pimpinati Advogados
Associados
Fone: (69) 3441-3441
Cacoal-RO



O que você deve saber sobre a
ultrassonografia?

E

ntre os métodos diagnósticos que
auxiliam o ginecologista e obstetra, um dos mais usados na atualidade
é a ultrassonografia, ajudando o médico no esclarecimento das doenças
suspeitas ao exame físico. Trata-se
de um método não invasivo, sem contraindicações. Até o momento não foi
detectado nenhum fator que a ultrassonografia leve à lesão dos tecidos
que estão sendo analisados, podendo
ser usada durante toda a gestação e
sendo, portanto, um exame muito seguro (pode ser realizado quantas vezes forem necessários). Temos que
destacar também sua utilidade na avaliação de massas (cistos) ovarianos,
miomas, e doenças da mama.
Além dos exames ultrassonográficos citados, realizamos ainda, coleta
de material para biópsia guiada por
ulttrassonografia, tais como: biópsia de próstata, de mama, tireoide e
linfonodos.
De forma resumida, prestamos esclarecimentos sobre tais
procedimentos:
Biópsia de Próstata: Procedimento simples e seguro, feito ambulatorialmente, não sendo necessário internação. A biópsia consiste na retirada



de pequenos fragmentos da próstata
através do reto, usando agulha especial acoplada ao transdutor ultrassonográfico dirigida para áreas suspeitas,
obedecendo critérios da Sociedade
Brasileira de Urologia, utilizando somente anestesia local.
Biópsia de Mama: De acordo com
a indicação médica, um dos procedimentos mais usados é a core biopsy
que consiste na coleta de material em
nódulos sólidos, guiada por ultrassonografia, utilizando agulha específica
e pistola automática, sob anestesia local. Em outros casos, pode-se também
fazer a coleta de material por PAAF
(punção aspirativa com agulha fina),
com retirada de pequenos fragmentos
em lesões sólidas ou retirada de líquido
em lesões císticas. Este procedimento
causa mínimo desconforto na paciente
usando-se anestesia local.
Biópsia de tireóide: Este procedimento geralmente é feito por PAAF
(Punção aspirativa com agulha fina),
para retirada de pequenos fragmentos
em nódulos sólidos ou aspiração de líquidos em lesões císticas, previamente diagnosticados, com uso de anestésico local.

- Ressonância Magnética
- Tomografia Computadorizada
- Ultrassonografias com e sem Doppler
- Densitometria óssea
- Mamografia
- Escanometria
- Rx simples e contrastado
- Dental Scan
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Holter 24hs
- Mapa 24hs
- Teste ergométrico

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

Bens impenhoráveis

S

egundo o Artigo 649 –
CPC, bens impenhoráveis
são aqueles que não podem
ser apreendidos judicialmente, porque existe expressa
vedação legal. Numa linguagem mais simples, podemos
afirmar que não podem ser
penhorados os bens que não
podem ser vendidos, nem
aqueles que, por ato voluntário, forem declarados que não
podem ser vendidos, como no
caso de bem de família.
São impenhoráveis as roupas, os objetos que guarnecem a residência, exceto os de
elevado valor, a menos que se
prove serem indispensáveis ao
uso do devedor, pelo princípio
da dignidade deste.
Todo o dinheiro de natureza
salarial não pode ser penhorado. Exceto aplicações financeiras / bancárias. Os bens móveis ou qualquer outro material
considerado vital e necessário
ao desenvolvimento de uma
determinada profissão são impenhoráveis. O seguro de vida
também é impenhorável, em
razão de sua própria natureza,
uma vez que, esse dinheiro

será destinado a socorrer a
pessoa em razão de um determinado sinistro.
Ressalte-se que o benefício da impenhorabilidade do
imóvel gravado como bem de
família, não é estendido aos
imóveis penhorados em razão
de débitos condominiais, conforme dispõe o art. 3°, IV da
Lei 8.009/90.
Dos móveis que guarnecem
a casa, aqueles considerados

dispensáveis (como no caso
de haver duas geladeiras),
são penhoráveis.
Alguns juristas entendem
que o aparelho de som é penhorável, pois é dispensável,
tanto quanto uma máquina de
lavar roupa.
Assim, em caso de haver
penhora em um desses bens,
deverá o prejudicado procurar
um advogado em busca de
seu direito.
Dra. Ângela Maria Dias Rondon Gil
- advogada – OAB/RO 155-B
Fone: (69) 3441-0791
Cacoal-RO

Soberano – central de apoio para os clientes

E

ntre os postos de combustíveis mais modernos,
o Auto Posto Soberano se
tornou uma verdadeira central
de apoio para os clientes, ou
seja, deixou de lado a função
de ser apenas um ponto de
abastecimento. Consolidou-se
em uma versão mais prática
do ramo, agregando diversos
serviços e com uma completa
infraestrutura para atender às
necessidades dos clientes.
Um dos diferenciais da empresa (Soberano 1, 2, 3 e 4)
é o treinamento frequente de
sua equipe, fortalecendo ainda
mais a sua bandeira, BR-Petrobrás. A troca de óleo, feita
por pessoal qualificado, por
exemplo, é muito importante
uma vez que a qualidade do
lubrificante aumenta a vida útil
do motor. Não podemos deixar
de enaltecer a qualidade dos
combustíveis. É, sem dúvida,
o que lhe garante total credibilidade no mercado. Desta
forma, associando constante
aprimoramento na gestão dos
negócios, incluindo equipe de

funcionários, à comercialização de produtos de qualidade,
a empresa ratifica o significado do próprio nome: Soberano. Conta com uma invejável
carteira de clientes que reconhecem de fato o potencial da
empresa.
Diante de um mercado
cada vez mais competitivo,
buscar novos diferenciais é
de extrema importância para
o crescimento de qualquer
empresa. Sempre seguindo
esta linha de pensamento, o
casal proprietário dos Auto
Postos Soberano, Ana Lúcia
e Ramiro de Souza, instalou,
além da ampla loja de conveniência, um dos mais modernos restaurantes da região na
unidade 1 (BR-364 em Cacoal, saída para Rolim de Moura). Casa cheia todos os dias!
Ótima gastronomia dentro dos
mais rigorosos padrões de
higiene.
O Soberano é, sem dúvida,
versátil. Uma verdadeira central de atendimento para os
clientes.

Fone: (69) 3441-3070
Cacoal-RO





Falando a respeito de câncer de fígado
• icterícia,
• anorexia e
• emagrecimento.
Quando o câncer é detectado precocemente, o tumor
pode ser removido cirurgicamente, mas na maioria dos
casos o câncer de fígado
só é descoberto numa fase
avançada, diminuindo as suas
chances de cura.

O que é?
Dr. Arthur: O câncer no fígado é um tipo de câncer que
nem sempre tem cura e pode
levar a morte em poucos meses. Ele geralmente tem início
no revestimento dos canais biliares do fígado ou da vesícula
biliar e causa sintomas como
uma intensa dor abdominal localizada no lado direito do abdômem. Sua taxa de sobrevida ronda os 5 anos em menos
da metade dos casos.
Radioterapia, quimioterapia
e transplante do órgão são as
hipóteses de tratamento para o
câncer de fígado.
Como identificar?
Dr. Arthur: Para identificar
o câncer de fígado o médico
deve lançar mão de exames
de raio X de abdomem, tomografia computadorizada, ressonância magnética e se houver
suspeita, biópsia do tecido do
fígado para comprovar a existência de células cancerígenas
no órgão.
Há como fazer um diagnóstico precoce?
Dr. Arthur: Detecção precoce ou screening para um
tipo de câncer é o processo
de procurar um determinado
tipo de câncer na sua fase
inicial, antes mesmo que ele
cause algum tipo de sintoma.
Em alguns tipos de câncer, o
médico pode avaliar qual grupo de pessoas corre mais risco
de desenvolver um tipo específico de câncer por causa de
sua história familiar, por causa
das doenças que já teve ou por
causa dos hábitos que tem,
como fumar, consumir bebidas
de álcool ou comer dieta rica
em gorduras. A isso se chama
fatores de risco e as pessoas

que têm esses fatores pertencem a um grupo de risco.
Para essas pessoas, o médico
pode indicar um determinado
teste ou exame para detecção
precoce daquele câncer e com
que frequência esse teste ou
exame deve ser feito. Para a
maioria dos cânceres, quanto
mais cedo (quanto mais precoce) se diagnostica o câncer
mais chance essa doença tem
de ser combatida.

Quais são as causas do
câncer de fígado?
Dr. Arthur: Os indivíduos
com colite ulcerativa e com colangite esclerosante de longa
duração podem desenvolver
um câncer no fígado mais
facilmente que os indivíduos
saudáveis.
Os tipos de câncer que podem se desenvolver no fígado
são colangiocarcinoma, hepatoblastoma ou o angiossarcoma. Outras possíveis causas
do desenvolvimento do câncer
de fígado são o alcoolismo,
má alimentação e abuso de
medicamentos.

Quais são os sintomas?
Dr. Arthur: Os sintomas
que levam à suspeita de
câncer no fígado envolvem
o comprometimento geral do
estado de saúde. O paciente
apresenta:
• grande massa localizada
na região superior
direita do abdômem,
• dor abdominal,

Como tratar?
Dr. Arthur: Para o tratamento do câncer de fígado
indica-se a remoção da área
afetada, quando ele é descoberto precocemente e quando
isto é viável, radioterapia e quimioterapia. Em alguns casos
o transplante de fígado pode
ser a única chance de salvar a
vida do paciente.

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



Reposição hormonal masculina...
Quando é necessária?

A

menopausa feminina, com
seu declínio hormonal
acentuado e os benefícios da
Terapia de Reposição Hormonal nas mulheres, já é conhecida desde á década de
50. Entretanto, o declínio da
produção da testosterona no
homem ocorre de maneira
mais lenta e gradual. Por esta
razão, as manifestações da
baixa produção hormonal nos
homens são mais sutis e algumas vezes, podem ser pouco
valorizadas. O aumento da
expectativa de vida estimulou
o interesse em diagnosticar e
tratar o Distúrbio Androgênico
do Envelhecimento Masculino
(DAEM).
A produção de testosterona
costuma diminuir após os 50
anos, sendo uma reação natural do corpo masculino que
pode vir associada à falta de
desejo sexual, dificuldade de
ereção, falta de concentração,
ganho de peso, irritabilidade e
insônia. O medo de enfrentar
desafios, seja na vida particular ou profissional, é um dos
sintomas mais comuns.

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 e outras medicações, nas formas injetável,
oral e gel transdérmico.

Todos os pacientes com
sintomas suspeitos e interessados em realizar a TRH,
deverão ser rigorosamente
investigados por um médico
urologista e acompanhados
durante o tratamento para
evitar possíveis alterações da
próstata e do fígado.

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

HCR - Hospital Cândido Rondon
Rua Almirante Barroso, 1530 - Centro
Fone: (69) 3411-3333

JI-PARANÁ:
CEMED – Centro Médico de Ji-Paraná
Rua das Flores, 41, Bairro Urupá
Fone: (69) 3422-2331 e 3422-1063

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

Helicobacter Pylori – o grande vilão das
doenças do estômago

O

Helicobacter pylori, também conhecida por H.
pylori, é uma bactéria que
tem a capacidade de se instalar e sobreviver dentro do
estômago.
O modo de contágio ainda
não é plenamente conhecido.
A água contaminada costuma servir como uma fonte de
bactérias. Nas regiões sem
saneamento adequado, a
maioria das crianças é infectada antes dos 10 anos e a prevalência na população adulta
chega a ser maior que 80%.
O H.pylori produz uma série
de substâncias, algumas diretamente irritantes para as células do estômago, outras ativas

10

contra a camada protetora de
muco, tornando-a mais fraca.
Assim, sua presença provoca
inflamação da mucosa do estômago e do duodeno, podendo levar ao desenvolvimento
de gastrite, de úlceras e até de
tumores.
É importante deixar claro
que a simples presença do
H.pylori não causa sintomas.
Nos pacientes contaminados
estes são decorrentes das lesões causadas pela bactéria –
gastrites, úlceras ou tumores.
Antigamente a pesquisa do
H.pylori era feita apenas com
endoscopia digestiva, através de biópsias do estômago.
Hoje há também testes não invasivos. Em pacientes que se
queixam de dores no estômago, a endoscopia é importante
para fazer avaliação e para
buscar o diagnóstico de gastrites, úlceras ou tumores. Assim, o diagnóstico de H.pylori
ainda é feito na endoscopia,
através da biópsia e do teste
da urease.
Se você apresenta sinto-

mas estomacais, procurar seu
médico é a solução mais inteligente. Ele pode diagnosticar a
causa destes sintomas, se há
presença do H.pylori e indicar
o tratamento correto.

Responsável técnico:
Dr. Douglas Alexandre de Moura
Rodrigues
- cirurgião geral e gastroenterologista
CRM/RO 1204
Fone: (69) 3443-2700
e-mail: clinigastrocacoal@hotmail.com
Av. Cuiabá, 2255
Cacoal-RO

Educação Integral:
uma nova Educação em Rondônia

A

Lei do Ficha Limpa

A

L. C. n. 135, de 04/06/2010
(Lei do Ficha Limpa) é originária de projeto de lei de iniciativa popular que contou com a assinatura de cerca de 1,3 milhões
de cidadãos.
O objetivo da lei foi afastar da
vida pública, políticos corruptos
que não tenham qualquer compromisso com os interesses da
sociedade.
A partir de agora, o candidato que tiver o mandato cassado,
renunciar para evitar a cassação
ou for condenado por decisão de
órgão colegiado (com mais de
um juiz), mesmo que com a possibilidade de recurso, fica inelegível pelo período de 8 (oito) anos.
A lei prevê a inelegibilidade de
candidatos que tenham sido julgados culpados por Tribunais de
Contas, entidades de classe, entre outras.
Em fevereiro de 2012 o S.T.F.
considerou a lei constitucional e
válida para as próximas eleições
no Brasil. A vitória foi apertada (7
votos a 4), haja vista que alguns
ministros entenderam que a lei
feria o art. 5º, LVII, da CF/88, segundo o qual presume-se inocente o réu até o trânsito em julgado
da sentença que o condenou.
O Ministro Gilmar Mendes
teceu comentário no sentido de
que Lei do Ficha Limpa poderia
se tornar uma espécie de “roleta
russa”, que atingiria tanto culpados quanto inocentes.
É certo que injustiças podem
ocorrer, mormente porque, nem
sempre uma sentença proferida
por um juiz de 1º grau e mantida
por um colegiado pode ser defi-

nida como JUSTA. O Judiciário
pode vir a cometer erros de julgamento. É difícil ocorrer, mas
existe tal possibilidade.
Todavia, muitos políticos
aproveitando-se da morosidade
do Judiciário, utilizam-se de recursos protelatórios para permanecer nos cargos, mesmo cientes de que seus argumentos são
destituídos de fundamento.
Há que se pensar na adoção
de mecanismos que observem a
Constituição Federal e que, por
outro lado coibam o candidato
que pretende rediscutir a matéria
perante os Tribunais Extraordinários até o trânsito em julgado
da sentença com o cunho de
procrastinação.

educação acontece, além da
escola, em casa, na rua, em
cada espaço frequentado pelas
nossas crianças. De um modo
ou de muitos, todos nós nos
envolvemos com a educação.
Pensando nessas diversas formas e lugares de aprendizagem,
é preciso repensar a educação
de 3 ou 4 horas diárias oferecida
por nossas escolas, o que, como
já afirmava Anísio Teixeira em
1930, é insuficiente para promover a verdadeira educação.
Educação Integral quer dizer total, por inteiro. Significa a
ampliação das 4 horas para 10
horas diárias de atendimento
escolar. Mas, manter o aluno
mais tempo na escola não garante qualidade, nem tampouco
melhoria dos Índices Escolares.
Não se pode oferecer mais do
mesmo. É preciso reorganizar os
espaços e os conteúdos.
Este é um grande desafio
para as escolas, mas que já começa a tomar forma no Estado
de Rondônia. O Programa Mais
Educação, realidade na maioria
das escolas da rede pública estadual de Cacoal, por exemplo,
trabalha neste sentido, promovendo a ampliação de tempos,
espaços e oportunidades educativas, de modo que a tarefa de
educar seja dividida com os pais
e a comunidade.
Mas, Educação Integral vai
além, e o Governo de Rondônia,
através do Projeto Guaporé de
Educação Integral, está implantando esta forma de educação,

inicialmente em vinte escolas no
Estado. Destas, duas em Cacoal, que são as Escolas Carlos
Drummond de Andrade no bairro
Vista Alegre e Celso Ferreira da
Cunha no Distrito do Riozinho.
Os ônibus para atender os alunos
já foram entregues. A reforma e
ampliação também estão sendo
apresentadas e a equipe que irá
preparar a formação continuada
dos professores já está pronta.
É esta a Educação que Rondônia deseja. Com uma escola
de estrutura física adequada,
alimentação, instrutores, professores imbuídos pela causa da
educação, uma jornada ampliada, escolas de tempo integral,
com estrutura pensada especificamente para o período integral,
educação integral no campo e
educação integral na cidade.

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

Dr. José Júnior Barreiros
- advogado OAB/RO 1405
www.advocaciabarreiros.com.br
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO
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Prótese de mama - cirurgia do momento

A

mamoplastia de aumento, mais conhecida como cirurgia da prótese
de mama, foi popularizada por inúmeras
modelos e atrizes, tornando-se a cirurgia
da moda atualmente. A cirurgia permite
aumentar o volume das mamas, melhorar
sua forma e consistência. Porém, apesar
do grande aumento na procura deste tipo
de cirurgia, alguns mitos persistem. Vamos desmistificar alguns deles.
Um dos maiores é o temor do silicone induzir a formação do câncer de
mama. No entanto, isto não é verdade
segundo revelam os últimos estudos
internacionais. Outro se refere à amamentação. Não há interferência porque a
prótese é colocada abaixo das glândulas
mamárias.
As incisões mais comumente utilizadas são realizadas no sulco da mama,
ao redor da aréola, ou na axila. Existem
vários tipos de próteses no que se refere

ao conteúdo, à cobertura e ao formato.
Nos Estados Unidos é comum a prótese
salina (preenchida com soro fisiológico).
No Brasil, as mais usadas são as preenchidas por gel de silicone de alta coesividade. As próteses de perfil alto servem
para dar mais projeção. As de perfil baixo
projetam menos, mas ampliam a base da
mama, e as de perfil natural ajudam a
preencher o volume da mama.
É importante frisar que a escolha do
volume é individualizada, mas devemos
guardar parâmetros de proporção entre
o tamanho das mamas e o tórax, sempre
com o objetivo de valorizar a harmonia
estética.
Para finalizar, a mamoplastia de aumento é uma cirurgia relativamente
simples, segura e com alto índice de satisfação dos pacientes, o que a fez tão
popular nos dias atuais.

Dr. Marcelo Almeida
- cirurgião-plástico – CRM/RO 2703
- 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) 3461-2740
Ji-Paraná: (69) 3422-2331
Cacoal: (69) 3443-4984
Rolim de Moura: (69) 3442-2463
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A Segurança Jurídica nos Registros Públicos

A

propriedade imóvel representa o que
há de maior importância para assegurar o equilíbrio econômico na vida de um
indivíduo. Por esta razão, dentre outras
também relevantes, criou-se um sistema
para a transmissão imobiliária que, por
meio da publicidade viesse proporcionar
ampla segurança aos pactuantes. Surgiu
o registro de todo título translativo de bens
imóveis e constitutivo de direitos reais.
Com isso, os estabelecimentos de crédito estimulam tal desenvolvimento através de empréstimos para a aquisição da
casa própria dentre outros, mas, como
não poderiam deixar de ser, necessitam

de garantias para levar a bom termo sua
empresa. Neste quadro ressalta-se o Contrato de Financiamento Imobiliário, típico
contrato de mútuo feneratício, viabilizado
por regras de possibilidades de financiamento imobiliário (do Sistema Financeiro
de Habitação – SFH, Sistema Financeiro
Imobiliário – SFI, Consórcio Imobiliário).
Assim, com essas garantias usuais prefere-se a real, por ser a mais segura. Esta
garantia emana dos contratos desde que
tenham objeto no trabalho em que ora nos
ocupamos, apenas bens imóveis.
Concluídas as operações de empréstimo entre credor e devedor e ultimadas

C

onfirmando a segurança proporcionada
pelos cartórios, em 2011 a Associação
de Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) reconheceu os melhores cartórios
do Brasil premiando-os nas categorias ouro,
prata e bronze. Cento e vinte e cinco cartórios participaram desta edição do Prêmio de
Qualidade Total (PQTA), sendo que vinte e
cinco foram contemplados e agraciados em
sessão solene no dia 07 de dezembro de
2011, em Brasília-DF.
O objetivo da Anoreg-BR é incentivar o
aumento da eficiência dos processos internos nos cartórios, assim como o aprimoramento de produtos gerados e serviços prestados, beneficiando a população.
Como não podia ficar de fora, Cacoal teve
o seu destaque com a presença da titular do
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos,
Bel. Bernadete Lorena de Oliveira, contemplada na categoria bronze.
Segundo o presidente da Anoreg-BR,
Rogério Portugal Bacellar, o reconhecimento do trabalho dos cartórios com premiações
acaba incentivando a melhoria do desempenho do setor, o que se reflete na satisfação
do público atendido.
A edição 2011 do PQTA (Prêmio de Qualidade Total) contou com a presença de personalidades do Poder Judiciário, em especial do Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo
Cardozo.
Neste escopo, são os serviços públicos
que conferem segurança, publicidade e eficácia aos mais importantes atos e negócios
jurídicos previstos na lei civil, bem como desempenham imprescindível papel na consolidação da democracia.
Bernadete Lorena de Oliveira
- Oficial de Registro
Fone: (69) 3441-4463
Cacoal-RO
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Bernadete Lorena de Oliveira

as solenidades do registro após a assinatura do contrato, ficam os contratantes
aguardando o seu termo com absoluta
segurança.
Outro aspecto relevante de segurança
jurídica é observada em documentos registrados no Cartório de Títulos e Documentos, que produz um seguro eterno,
bem como, a produção de efeitos erga
omnes, publicidade, autenticidade, eficácia
legal, e especialmente, a segurança jurídica contra terceiros. Com isso pode ser
requerido, a qualquer tempo, uma certidão
com o igual valor, mesmo que o documento original tenha se perdido ou extraviado.

Repelentes:
o cuidado com as crianças

A

pele das crianças é mais
sensível que a dos adultos
devido à imaturidade dos mecanismos de defesa e da função
de barreira da pele. Por este
motivo, a criança torna-se mais
susceptível a alergias, irritações,
infecções e absorção percutânea
de ativos tóxicos e/ou de ação
sistêmica.
Quando se trata de repelentes, por exemplo, deve-se ter
atenção desde a escolha do produto. Os dois tipos de repelentes
mais comuns são o de citronela,
que é natural, e o de deet, um
composto que impede que os
insetos sintam o odor humano.
Quanto maior a concentração de
deet, maior o tempo de eficácia.
Crianças com menos de 12 anos
não devem usar repelentes com
concentração maior que 10% devido ao risco de intoxicação e é
contraindicado em crianças abaixo de 2 anos.
Depois de escolhido o produto correto, é importante seguir as
orientações de uso. A aplicação
deve ser feita apenas nas áreas
de pele descoberta; evitando o
rosto; sobre pele íntegra, sem ferimentos ou irritações. É indicado
o uso apenas três vezes ao dia e
a lavagem das mãos logo após
a aplicação. O uso do protetor
solar é indispensável e deve ser
aplicado em casa, 15 minutos
antes da aplicação do repelente.
Cada um tem de ser reaplicado
de acordo com a necessidade. O
protetor perde o efeito mais rápido. Por isso, produtos “2 em 1”
não são indicados.

Dra. Cristhiany Ragnini
- médica dermatologista
CRM/RO 2850-RQE 738
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Dermatologia

É muito importante que se
tenha cautela na escolha dos
produtos usados na pele das
crianças, como hidratantes, cremes protetores para a área das
fraldas, repelentes e protetores
solares. A orientação adequada
sobre o uso destes produtos é
de fundamental relevância nos
cuidados diários dos nossos
pequenos.

DP... O quê? Enfisema?
Bronquite? Mal de fumante?

A

DPOC - Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica – é uma
sigla criada para reunir em uma
única doença todas as alterações pulmonares causadas pela
inalação diária de substâncias
nocivas ao pulmão, sendo o tabagismo (o ato de fumar) o fator
de risco mais importante. Usando o disfarce de “cansaço da idade”, “tosse de fumante”, “pigarro”
ou nomes mais populares como
bronquite catarral e enfisema
pulmonar, a DPOC afeta milhões
de brasileiros, que estão perdendo qualidade de vida por falta de
informações precisas sobre sua
doença.
A DPOC avançada é uma
das causas mais frequentes de
internações hospitalares, o que
agrega um alto custo em saúde,
perda de dias de trabalho e sofrimento para o paciente e seus
familiares.
Viajar, ir a festas, ou simplesmente caminhar... Você
acha que essas atividades são
impossíveis para o portador de
enfisema pulmonar? Acredita
que quem tem DPOC está condenado a ficar deitado no sofá,
assistindo à televisão? Grande
engano! Hoje existe tratamento

Dra Laura Fonseca Queiroz
- médica pneumologista e tisiologista
CRM/RO 3266-RQE 776
- Endoscopia Respiratória
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

para essa doença, o qual permite aos pacientes reconquistar a
independência e a qualidade de
vida.

ATENDIMENTO:
Centro Médico Cacoal
Responsável técnica:
Dra Gladys Castedo CRM-RO 1312
Fone: (69) 3443-2001 / 9900-9100
Cacoal-RO
RESPIRE MELHOR
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Deficiência de Vitamina D pode Síndrome Alimentar Noturna
aumentar o risco de fraturas
Seu tratamento deve ser feiada vez mais os estudos re-

A

vitamina D, também conhecida como calciferol, promove
a absorção do cálcio pelo organismo após a exposição solar.
A deficiência da vitamina pode
provocar raquitismo, alterações
no crescimento e nos ossos,
além de reduzir a imunidade.
Esta vitamina está relacionada
ainda com o bom funcionamento do coração, do cérebro e da
secreção de insulina pelo pâncreas. A presença significativa
da substância é vista em poucos
alimentos, como fígado e óleos
de peixes gordurosos.
Uma nova pesquisa apresentada no Congresso Anual de
2012 da AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons),
em San Francisco-Califórnia, (no
qual estive presente), pelo Departamento de Cirurgia Ortopédica da Universidade de Missouri
(EUA) constatou que 77% dos
pacientes vítimas de fraturas ou
traumas ortopédicos apresentaram níveis deficientes ou insuficientes de vitamina D.
“A deficiência de vitamina D
afeta pacientes de todas as idades e é mais prevalente do que
nós imaginávamos”, disse Brett
D. Crist, MD, coordenador do
estudo e codiretor do Serviço de
Trauma Ortopédico da Universidade de Missouri. Segundo o
especialista, as descobertas são
importantes porque a deficiência
de vitamina D vem sendo associada com um aumento na incidência nas fraturas ósseas que
não cicatrizam.
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Estudos do mundo inteiro vêm
mostrando que a hipovitaminose
D vem se tornando cada vez
mais comum, o que aumenta a
incidência de fraturas de difícil
recuperação. É por isto que vários pesquisadores defendem a
dosagem de vitamina D nos exames anuais de rotina a fim de estabelecer a necessidade ou não
de suplementação precoce.

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

C

velam novos problemas relacionados à obesidade, dificuldade para emagrecer ou até mesmo para manter o peso atual. Um
deles é a Síndrome Alimentar
Noturna (SAN) que se caracteriza por hiperfagia noturna (fome
durante a noite), insônia e anorexia matinal. São provocadas
por stress devido a mudanças
sociais e comportamentais nos
últimos anos.
Essas alterações são descritas pelos pacientes como uma
necessidade incontrolável de ingerir alimentos após as 19:00h,
podendo se estender por toda
a noite causando insônia ou fazendo com que a pessoa acorde uma ou várias vezes para
se alimentar. Isso tudo de forma
consciente, porém incontrolável,
deixando a pessoa mais ansiosa
e depressiva.
Essas pessoas tendem a ter
um aumento de peso progressivo podendo chegar à obesidade
mórbida e com isso adquirir outras doenças como a hipertensão, diabetes, artropatias e até
mesmo o câncer.
Estudos revelam que a Síndrome Alimentar Noturna tem
afetado um número cada vez
maior de pessoas, chegando a
14% dos obesos e 42% dos portadores de obesidade mórbida.
Revelaram também que essa
patologia tem um fator genético,
derrubando a crença de que indivíduos obesos tivessem essa
condição por falta de vontade,
mas sim como portadores de
uma alteração genética.

to de maneira individualizada,
podendo ser através do uso de
medicamentos para controlar a
ansiedade, a compulsão e a depressão, e de acompanhamentos
psicológicos, visando uma estabilidade emocional e comportamental junto com orientações
nutricionais para a mudança dos
hábitos alimentares.

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

COLÉGIO BENEC: referência educacional em
Rolim de Moura e região

H

á sete anos, desde a sua
fundação, o Colégio BENEC vem conquistando um
número cada vez maior de
alunos em consequência da
seriedade com que conduz a
educação. Mas, por que BENEC? A escola foi batizada
com este nome em homenagem a Benedito Cruz, pai da
diretora pedagógica da instituição, professora Eliana Cristina
Cruz Lazari. Benedito era uma
pessoa simples, de bom coração, que focava seus ideais e
objetivos em ajudar as pessoas
que viviam ao seu redor, além
de ser um maravilhoso pai de
família e marido exemplar. Pai
de quatro filhos, fez questão
de lhes proporcionar estudo
de qualidade. Concretizou
seus objetivos, embasados na
dignidade, honestidade, comprometimento, perseverança e
moral. Estes princípios fizeram
com que a filha, professora
Eliana, alçasse voo mais alto
e conquistasse a sua própria
escola, o Colégio BENEC. Benedito Cruz partiu muito cedo,
em 1992, aos 49 anos. Porém,
conseguiu deixar seu exemplo
de vida a multiplicadores que
trabalham em prol da promoção da educação, base da
nossa sociedade.
A equipe do Colégio BENEC está sempre sintonizada
às constantes evoluções no
processo educacional do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio. As inúmeras transformações ocorridas na sociedade passaram a determinar um
desenvolvimento mais ágil de

algumas habilidades e a exigir
das escolas uma educação infantil diferenciada com rotinas
planejadas e organizadas que
visam a formação integral desde os primeiros anos de vida da
criança. Hoje, já se sabe que
nesta fase ocorrem os primeiros
e mais importantes aprendizados que influenciarão inclusive
no caráter e personalidade das
crianças e permitirão a elas desenvolver ou aumentar certas
potencialidades.
O Colégio BENEC detém forte
equipe de professores que trabalham com um dos melhores materiais didáticos do País: Coleção
de Educação Infantil Grupos 1 e
2, recém lançada pela Editora
Positivo de Ensino, voltado às

crianças de zero a três
anos, a qual foi desenvolvida após a identificação
da necessidade relatada
pelas instituições de educação. Têm formato e iniciativa inéditos no Brasil.
As crianças precisam de
material didático pedagógico que as estimulem
para que possam pensar,
argumentar, refletir, explorar, questionar e descobrir continuamente novas
possibilidades de resolver
situações do cotidiano.
Inquestionavelmente, a
melhor herança que os
pais deixam para os seus
filhos é uma educação de
qualidade.
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Seu direito NÃO é eterno

F

requentemente alguns ficam
revoltados após descobrirem
que findou o prazo para acionarem o Judiciário em busca de
seus direitos. É que da mesma
forma que no mundo nada é
eterno, tampouco o Direito o é.
O Código Civil estabelece
prazos prescricionais para várias
situações, havendo direitos que
prescrevem em 01 até 10 anos.
Entretanto, às vezes, surge a
dúvida de quando esse prazo começa a contar. Assim, pelo princípio da actio nata, a prescrição
e decadência somente começam
a fluir quando o titular do direito
violado toma conhecimento do
fato e de suas consequências.
Isto se dá porque o prejudicado
não pode reclamar de ato desconhecido, do qual não tenha ciência inequívoca e tampouco dos
danos causados.
Nos casos que envolvem direitos do consumidor, por exemplo, o prazo para reclamar de
vício oculto do produto é de 30
dias para produtos não duráveis
e 90 dias para duráveis, iniciando o prazo decadencial somente
no momento que ficar evidenciado o defeito.
Já o termo inicial do prazo
prescricional para a reparação
de danos (05 anos na relação
de consumo), inicia-se a partir
do conhecimento do dano e de
sua autoria.
Sobre os vícios redibitórios e
de difícil constatação, o art. 445
§ 1º do Código Civil assenta que
o prazo começa a contar no momento da ciência.
A Súmula 278 do STJ prescreve que “o termo inicial do
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prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o
segurado teve ciência inequívoca
da incapacidade laboral, aplicando-se aos casos de indenização
de danos decorrente de acidente
de trabalho, de trânsito, doença
ocupacional, erro médico, erro
odontológico, dentre outros.
Por isso, vislumbrando que
algum direito seu foi violado,
busque informações e esclarecimentos junto a profissional habilitado, neste caso, o advogado, a
fim de que seu direito não escoe
no tempo.

Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- 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

EFMM - candidata a patrimônio
mundial da Unesco

A

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) foi
a 15ª ferrovia a ser construída no Brasil e a
primeira da Amazônia. O empreendimento foi realizado entre os anos de 1907 e 1912 pela empresa
americana Madeira-Mamoré Railway Company, em
concessão do Governo Brasileiro, como parte da
negociação diplomática oficializada pelo Tratado de
Petrópolis, firmado em 1903 entre o Brasil e a Bolívia, como compensação da área anexada ao Brasil,
onde atualmente é o Estado do Acre, que pertencia
ao país vizinho.
A ferrovia estende-se por 366 quilômetros, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, cidades fundadas
pela própria EFMM que garantiu para o Brasil a posse da fronteira com a Bolívia e permitiu a colonização de vastas extensões do território amazônico, a
partir da cidade de Porto Velho, fundada em 4 de
julho de 1907.
Em 2011, o Governo do Estado de Rondônia
condecorou in memorian com a comenda Marechal
Rondon, Percival Faquhar e os 876 americanos que
comandaram a construção da ferrovia.
Em 2012, ano em que se comemora o centenário
de sua inauguração, uma Comissão foi formada por
órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil para elaborar uma agenda de atividades alusivas
à data. Em fevereiro foi instalado o Comitê Pró-Candidatura da EFMM a Patrimônio Mundial da Unesco.
Desde então, muitas outras atividades estão sendo
realizadas em todo o Estado, entre elas, o lançamento da logomarca oficial e do selo comemorativo,
exposições de fotografias de Dana Merill do acervo
do professor Anísio Gorayeb e do fotografo Luiz Brito, exibição de documentários, feiras de artesanato,
reedição de livros e documentários, mini maratona
esportiva, festivais de música, concurso de fotografia, pintura, redação, entre outras tantas ações diretas e indiretas.
A Comissão do Centenário é formada pelo Governo do Estado de Rondônia por meio da Secel,
Setur e Seduc, Prefeitura de Porto Velho por meio
da Fundação Iaripuna, Prefeitura de Guajará-Mirim
por meio da Secet, 17ª Brigada, 5º BEC, Policia
Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, equipes
do artesanato com PAB, Curta Amazônia, Amazônia Adventure, Parque da Música, Hotel Madeira
Mamoré, artistas plásticos de Rondônia, Sesc, Correios, Instituto Histórico e Geográfico de Rondônia,
ACLER, Fecomércio, INSS, Banco do Brasil, entre
outros tantos parceiros.

Assessoria de Comunicação
da Secretaria de Estado
dos Esportes, da Cultura e
do Lazer – Secel/RO
Porto Velho-RO
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Apenas uma sugestão

R

ecentemente (7/7/2011) foi
criada a Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas pela
Lei n. 12.440 de 2011. Essa
lei, decretada pelo Congresso
Nacional, e sancionada pela
Presidenta Dilma, é mais uma
medida tendente a dar eficácia
aos direitos sociais estabelecidos na CF/88. As empresas que
quiserem participar de licitações
públicas devem apresentar a
prova de inexistência de débitos
trabalhistas (lembro que o direito
do trabalho é direito social previsto no art. 6º da CF/88, assim
como a educação, a saúde, a
alimentação, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados). O cumprimento da
lei trará resultados práticos para
milhares de trabalhadores brasileiros, na medida em que seus
empregadores passaram a adimplir com os direitos trabalhistas,
caso contrário, estarão fora das
lucrativas licitações públicas.
A ideia é boa, e realmente garante em parte a eficácia prática
do direito do trabalhador. Mas, o
que mais poderia ser feito para
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dar eficácia aos direitos de milhares de crianças, cujos pais
fogem ao pagamento da pensão
alimentícia? Relembro que esse
(alimentos) também é um direito social garantido no mesmo
art. 6º da CF/88. A prisão do pai
inadimplente não se mostra suficiente, pois ela só é cabível no
caso de não pagamento das três
últimas prestações. Sabe-se que
a jurisprudência vem admitindo a
inscrição do devedor de alimentos nos cadastros de inadimplentes. Todavia, essa medida seria
mais eficaz se fosse obrigatória.
Isto é, se o magistrado tivesse
autorização legal, para inscrever
automaticamente o pai devedor
nos cadastros de inadimplentes
(SPC, SERASA e outros), ou se
fosse criado um cadastro próprio
para devedores de prestação alimentícia que lhes restringisse o
crédito.

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

UNICRED para todos – inserindo o cooperativismo na sociedade Inicialmente exclusiva para
os profissionais da saúde, a Unicred Ji-Paraná abriu seu quadro
social para pessoas físicas e jurídicas de todos os segmentos da
atividade econômica. O Banco
Central do Brasil homologou em
2012 a abertura para Cooperati-

Unicred
Ji-Paraná

va de Livre Admissão ampliando
as possibilidades de negócio.
Esta decisão constitui-se em um
marco histórico e demonstra a
força e a difusão do cooperativo
de crédito na região. A abertura
vai alavancar os negócios da
Cooperativa através da associação de novos segmentos da
economia, gerando aumento dos
investimentos, do nível de empregos, da renda e do consumo.
Com isso, a Unicred amplia seu
envolvimento com a sociedade
e contribui para o desenvolvimento local sustentável. Essa
é uma oportunidade de mostrar
que o cooperativismo de crédito
é uma solução para as necessidades da sociedade através
de cooperação e ajuda mútua.
Assim, investindo em estrutura
para sempre crescer, a Unicred
conta com agências em Ji-Paraná, Cacoal e Ouro Preto do
Oeste, remodelando a melhoria
no atendimento aos cooperados
e mantendo um contato cada vez
mais personalizado.

Unicred
Ji-Paraná (69)3423-2251
Unicred
Cacoal (69)3441-9841
Unicred
Ouro Preto do Oeste
(69)3461-6214

CA
PA
FAROL
no contexto social

A

Faculdade de Rolim de Moura - FAROL acredita na promoção humana através do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no contexto
contemporâneo, tendo como base o fortalecimento
da prática indissociável do ensino, pesquisa e extensão, conquistando níveis de qualidade cada vez
mais expressivos, de modo a contribuir para a EDUCAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO, que entende por sua missão.
Na perspectiva de formar um profissional preparado para atuar com reflexão crítica, capaz de contribuir na construção de uma sociedade mais justa,
e atuar com ética e cidadania, a instituição desenvolveu o projeto FAROL SOCIAL, que se concretiza
a mais de cinco anos, e conta com a participação
do trabalho voluntário de funcionários, professores,
acadêmicos e profissionais parceiros.
O FAROL SOCIAL tem como objetivo estabelecer
a valorização do ser humano, o respeito e dever com
o próximo, onde a população carente conta com serviços de atendimento jurídico, psicológico, palestras
sobre temas diversos, distribuição de cestas básicas
para as famílias, testes glicêmicos, cortes de cabelo, bazar, atividades recreativas, alimentação, entre
tantos outros.
O desempenho desse trabalho não é mérito da
FAROL, e sim de todos que contribuem para este
resultado, o que comprova que o ensino vai além do
conhecimento teórico. Está na capacidade de compreensão e transmissão do conhecimento, de forma
que atenda às necessidades e expectativas não só
do mercado de trabalho, mas da sociedade que o
espera.

- Administração

- Ciências Contábeis
- Direito
- História

- Geografia
- Pedagogia
- Psicologia
- Sistema de Informação

Cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento
Maiores informações: (69) 3442-8102
www.farol.edu.br

FAROL Faculdade de Rolim de Moura, mantida pela Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura LTDA.
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Minimizando o risco de acidente Marcus e Mario
de trabalho
– a dupla universitária

U

m dos fatos que mais têm
gerado preocupação dos
empresários da classe trabalhadora e do próprio Poder Público
é o constante aumento no número de acidentes de trabalho.
Dados do Ministério da Saúde
indicam um crescimento de mais
de 10% na comparação entre os
anos de 2009 e 2010. Segundo
a Organização Internacional do
Trabalho- OIT, o Brasil ocupava
a 4º colocação em número de
acidentes com morte.
Neste cenário, as empresas
tendem a se mobilizar na adoção de medidas que garantam a
redução dos riscos de acidentes
e melhoramento da saúde do
trabalhador.
A elaboração de Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, a implantação de
ginástica laboral, o fornecimento
de Equipamentos de Proteção
Individual, bem como o acompanhamento vigilante de um técnico em segurança do trabalho e
a orientação precisa na área jurídica são algumas das posturas
a serem adotadas para fazer do
local de trabalho um ambiente
seguro ao empregado.
Os investimentos em medidas
que garantam a melhor segurança e a saúde dos trabalhadores
certamente trará consequências
favoráveis, tais como:
I – na redução do número de
acidente;
II – maximização da produção
e do tempo de serviço;
III - diminuição do número de
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faltas por problemas de saúde;
IV – aumento da probabilidade de êxito em demandas
trabalhistas;
V – melhora da imagem da
empresa perante as instituições, trabalhadores, clientes e
sociedade.
Em suma, vale a pena
investir!

Dr. Diógenes Nunes de Almeida Neto
- advogado OAB/RO 3831
- sócio do Escritório Nunes de
Almeida Advogados
- graduado em Direito pela
Universidade Euro-Americana
– UNIEURO-DF
Cacoal: (69) 3441-5167 / (69) 3441-7054
Porto Velho: (69) 3224-1312

A

dupla Marcus e Mario está
construindo mais uma história de sucesso no País. Naturais
de Pontes e Lacerda-MT, os irmãos se destacam na música
por conta do notável talento.
Levados pelo destino, buscando
realizar o sonho do curso superior, Marcus, 21 anos, hoje cursa
Odontologia, enquanto Mario, 27
anos, cursa Medicina. Ambos
acadêmicos da Facimed.
A vida acadêmica consolidou
grande número de fãs e consequentemente
a dupla está
com a agenda de shows
sempre
lotada.

“Hoje nós amamos o que
fazemos, que é a música e a
faculdade, procurando conciliar as tarefas escolares com o
trabalho. Na faculdade nos esforçamos o máximo para obter
o maior conhecimento possível.
Na empresa Marcus e Mario
somos responsáveis por nove
pessoas que compõem a nossa
equipe. Viajam conosco aonde
vamos. Levamos a sério tanto a
faculdade quanto a vida de músicos. É complicado, mas
vamos nesta até onde
der. Nossa prioridade
é terminar a faculdade. A partir daí teremos uma ideia do
caminho que deveremos seguir
em prol de
nossa carreira. Deus está
no controle de
tudo. Ele sabe o
que faz. Se hoje
somos queridos
e conquistamos
as pessoas por
onde
passamos é porque a
gente faz o trabalho certo, não
só levando a boa
qualidade musical, mas também
alegria ao nosso
público”.

Laser CO2 Fracionado

O

LASER de CO2 FRACIONADO vem sendo usado
há mais de dez anos com muito sucesso no rejuvenescimento facial, tratamento de estrias,
cicatriz de acne e flacidez. É
considerado primeira escolha
para o rejuvenescimento facial
não cirúrgico. Age promovendo
uma troca de camadas da pele,
programada de acordo com a
finalidade do tratamento, levando-se em consideração idade,
raça e exposição solar de cada
paciente.
Este LASER nos permite ter
um controle preciso da extensão
e profundidade da área a ser
tratada, emitindo feixes de luz
puntiformes, preservando áreas
na pele que promoverão rápida
recuperação, oferecendo resultado superior com maior conforto
para o paciente.
CO2 fracionado é um laser utilizado em diversas especialidades médicas: Dermatologia, Medicina Estética, Cirurgia Geral,
Cirurgia Plástica e Ginecologia.
Na estética médica as principais
indicações são: rejuvenescimento facial, rejuvenescimento
de pescoço, colo e dorso das
mãos, tratamento das pálpebras
(olheiras, flacidez), tratamento
de cicatrizes de acne, cicatrizes
hipertróficas, remoção de manchas na pele (face, colo, dorso
das mãos), tratamento de estrias
e flacidez de pele.
O procedimento pode ser realizado em consultório médico.
Utiliza-se máscara anestésica.
A pele fica avermelhada por alguns minutos. No segundo dia

apresenta leve inchaço o que é
facilmente resolvido com compressas de água fria. Há descamação por 3 a 5 dias.
O tratamento é individualizado
e varia de acordo com o paciente
e patologia tratada, variando a
intensidade de cada sessão e o
número de sessões que podem
ser repetidas a cada 30 dias.
Os resultados obtidos são
altamente satisfatórios. No rejuvenescimento facial ocorre minimização das rugas, manchas,
sinais de fotoenvelhecimento,
deixando a pele com aparência
mais jovem. Promove retração
cutânea deixando a pele mais
firme e viçosa.

heliel

Seguro de Vida individual
e coletivo

O

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

Seguro de Vida individual
cobre o evento com data
caracterizada e perfeitamente
conhecida, externo, súbito, involuntário e violento, causador
de lesão física que, por si só,
independente de toda e qualquer outra causa e tenha como
consequência direta a morte ou
invalidez do segurado.
Imprevistos podem acontecer.
Por isso, se você for a principal
ou uma importante fonte de renda
de seus familiares ou dependentes, a contratação de um Seguro de Vida é essencial para não
comprometer a segurança financeira e a tranquilidade de seus
familiares. Seguro de Vida está
se tornando cada vez mais popular, pois garante o pagamento de
uma indenização ao segurado
ou ao seu(s) beneficiário(s) em
caso de Invalidez Permanente
Total ou Parcial por Acidente,
Invalidez Permanente Total por
Doença ou Morte por qualquer
causa, de acordo com o capital contratado. Existem vários
tipos de coberturas adicionais,
dependendo do plano da seguradora, e certamente um deles
se adapta perfeitamente às suas
necessidades.
O seguro de vida individual
tem por base, como principal
fator na formação do valor do
prêmio, a idade do segurado.
Nesta modalidade de seguro é
permitida cláusula que estabeleça um prazo de carência em que
o segurado paga as parcelas
que lhe forem devidas, mas não

recebe a cobertura contratada,
ou seja, o prazo de vigência da
cobertura começa em momento
prefixado para além da data da
contratação.
O contrato de seguro é sempre temporário e os valores pagos não geram quaisquer direitos quanto à renda, devolução
ou benefícios não previstos na
apólice de seguro.
O Seguro de Vida em grupo
já é uma apólice que tem custos
menores que o individual por ser
coletiva, abrangendo todos os diretores, funcionários e sócios de
uma empresa. A grande vantagem é que tanto empregadores
e empregados ficam protegidos.

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

A

palavra câncer, tumor ou neoplasia refere-se a um conjunto de células com
proliferação incontrolada. Este crescimento
anormal é geralmente irreversível e gerado por múltiplos estímulos. Os tumores do
aparelho digestório, principalmente de estômago e coloretais, representam juntos uma
grande porcentagem de todos os tumores
humanos.
As células cancerosas multiplicam-se de
maneira descontrolada, mais rapidamente
do que as células normais do tecido à sua
volta e podem invadi-lo. Além de invadirem
os tecidos celulares à sua volta, as células
cancerosas adquirem a capacidade de se
desprender do tumor e de migrar através
dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos, indo se implantar em órgãos distantes,
dando origem às metástases. O crescimento celular desordenado, a capacidade de
invadir tecidos vizinhos e de enviar metástases para locais distantes (como fígado,
pulmão, e ossos) são as características que
distinguem um tumor maligno de um tumor
benigno.
Os fatores conhecidos que estão envolvidos no aparecimento dos tumores
do aparelho digestório são:
• idade
• hereditariedade
• exposição a fatores cancerígenos 		
do ambiente, vírus, bactérias, pro		
dutos químicos, cigarro, álcool e 		
alimentação inadequada
Hospital de Maternidade Bom Jesus
Responsável técnico:
Dr. Volmir Dionísio Rodegheri
- médico – CRM/RO 239
Fone (69) 3442-2463
Rolim de Moura - RO
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Tipos de câncer do aparelho
digestório
Uma ampla variedade de tumores pode
se desenvolver ao longo do aparelho digestório: esôfago, estômago, cólons, sigmoide
reto e anus, incluindo também outros órgãos
que auxiliam na digestão, como o pâncreas e o fígado. Alguns desses tumores são
malignos e outros benignos; carcinomas e
adenocarcinomas.
Sintomas
São muito variados, como a dificuldade
para engolir, náuseas e vômitos, dores,
diarreia, intestino preso, sangue nas fezes e
outros ligados aos órgãos comprometidos.
Exames que auxiliam no diagnóstico
O importante é fazer o diagnóstico definitivo precoce através da ultrassonografia,
radiografia, tomografia, ressonância magnética, endoscópica digestiva alta e baixa,
e exames de laboratório, como pesquisa de
sangue oculto nas fezes, histopatológico e
outros.
Tratamento
Na imensa maioria das vezes são de tratamento cirúrgico, que consiste na retirada
de uma porção ou de todo o órgão envolvido. Dependendo da evolução podem necessitar de tratamentos complementares,
como quimioterapia ou radioterapia.
Enfatiza-se a importância de fazer o
diagnóstico precocemente podendo com
isso aumentar a sobrevivência das pessoas
bem como alcançar cura definitiva.
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Fique atento quando for alugar um imóvel

N

a hora de alugar um imóvel é preciso cautela e
critério para chegar a uma boa
decisão. Na tentativa de economizar, alguns proprietários
optam por alugar o imóvel sem
a ajuda de um profissional especializado. Esta opção deve
ser cuidadosamente ponderada. Afinal, a chamada “negociação direta” pode acabar
em muita dor de cabeça, tanto para o proprietário, quanto
para o inquilino.
Para garantir maior segurança, observe alguns cuidados a tomar. Se você tem um
corretor ao seu lado, é bom
ter conhecimento dos processos que envolvem a negociação, para poder participar
mais ativamente das etapas
envolvidas.
Quem possui um imóvel e
resolve alugá-lo, deve verificar
primeiramente a capacidade
do inquilino no que diz respeito à aprovação de sua ficha
cadastral.
Por isso, como inquilino,
não estranhe ou se ofenda
pelo fato de analisarem seu
crédito, por meio de cópia de

contracheque, carta de banco
com saldo médio ou lhe solicitem garantias como depósito
caução, seguro, fiador, etc..
Pense a respeito: se o imóvel
fosse seu, tomaria o mesmo
cuidado.
Como é preciso ter garantias da negociação, é importante que o contrato de locação inclua as obrigações, os
direitos e as sanções, em caso
de não cumprimento das obrigações estipuladas, para ambas as partes.
Não se esqueça de observar bem os termos nos quais
o aluguel será reajustado. Por
mais que isto pareça óbvio,
este é um item que a maioria
das pessoas se esquece e que
gera muita disputa, sobretudo
em épocas de alta da inflação.
Como inquilino, você deverá fazer uma visita de inspeção no imóvel, onde precisa
observar atentamente todos
os detalhes. Enfim, o contrato
é a garantia de ambos, tanto
do inquilino quanto do proprietário. O mesmo deve ser
preenchido por quem conhece

bem as leis e tem credibilidade
no mercado, como é o caso da
Imobiliária Nunes que há anos
atende com respeito e satisfação os seus clientes.

CRECI J-0344 – 24ª Região
Josias Moreira Nunes
– proprietário CRECI F-0350 - 24ª Reg.
Av. Sete de Setembro, 2522
Fone: (69) 3441-3463 / 8401-7404
Cacoal-RO

Lei de acesso à informação

S

eis meses foi o prazo
para que os entes da
Federação e todos os seus órgãos, dos três poderes, além
das entidades privadas que
recebam recursos públicos, se
adaptassem a Lei Federal nº
12.527/2011, que entrou em
vigor em maio de 2012, que
regula o acesso dos cidadãos
às informações de interesse

particular ou coletivo.
Com o objetivo de tornar
efetivo esse direito, a lei assegura o acesso imediato à
informação ou, não sendo possível, em prazo não superior a
20 dias, prorrogáveis por mais
10 dias, e da ausência de custo, para além da reprodução
do material.
As informações de interesse
público devem ser fornecidas
ainda que o requerimento não
indique o motivo da solicitação. A exceção se dá quando
imprescindíveis à segurança
da sociedade ou do Estado. O
agente público que se recusar
a prestar informação ou retardar o seu fornecimento estará
sujeito às penas de suspensão e demissão, podendo
responder por improbidade
administrativa.
As entidades privadas que
não prestarem informações
estarão sujeitas à advertência,
multa e rescisão do vínculo
com o poder público, suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública por 2 anos e à declaração
de inidoneidade.

A partir de agora, temos a
ampla possibilidade de acompanhar a gestão e a aplicação
de recursos públicos, dificultando os desvios e a má versação do dinheiro público.

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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Ressocialização é a principal ferramenta, diz Oliveira
Secretário de Justiça fala
sobre as melhorias realizadas
no sistema prisional do Estado
e as metas a serem cumpridas

C

om um total aproximado a
oito mil apenados no sistema prisional do Estado, o Governo da Cooperação, através da
Secretaria de Estado de Justiça
(Sejus), vem trabalhando para
mudar a realidade atual nas penitenciárias estaduais, humanizando o atendimento aos indivíduos
e às famílias, bem como melhorando as condições de trabalho
dos servidores. Um dos ideais da
administração Confúcio Moura é
conseguir reduzir o índice de lotação nas unidades prisionais, e,
de fato, por em prática a ressocialização apenada através da
educação e capacitação da população carcerária.
Desde que assumiu a pasta,
em dezembro de 2011, o secretário de Justiça Fernando Oliveira vem se esmerando para cumprir as metas do Governo. “Agora não é mais hora de ficarmos
planejando, mas de executar
atividades que deem de fato um
resultado positivo. E nós acreditamos que a ressocialização dos
detentos é a principal ferramenta
para nós conseguirmos reduzir o
número populacional das unidades, dar condições aos egressos
de prosseguirem com a vida em
sociedade dentro da legalidade
e contribuir diretamente com a
segurança da sociedade”, disse
o secretário.
Em visita a Porto Velho em
meados de maio, o ex-ministro

Roberto Mangabeira Unger pôde
constatar as mudanças já realizadas nas unidades da Capital.
Desde a higiene da carceragem
até a alimentação passaram por
adequações que respeitam a
dignidade humana e os direitos
dos reeducandos. Atualmente
assessorando o Governo do Estado para elaboração de ideias e
projetos de melhorias para Rondônia, Mangabeira foi surpreendido pelas oficinas de capacitação na Penitenciária Edvan Mariano Rosendo – o Urso Panda, e
pela qualidade e distribuição das
refeições.
CAPACITAÇÃO
Com total apoio do governador Confúcio Moura, o secretário
de Justiça Fernando Oliveira tem
buscado parcerias com entidades, como o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Associação
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), outras secretarias
de Estado, empresas privadas
e instituições interessadas em
contribuir para a melhoria do
sistema prisional. A Assessoria
de Reinserção Social da Sejus tem trabalhado para fechar
convênios que possam acelerar
o processo de mudança e qualidade no serviço prestado pela
secretaria. Um projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto
de Desenvolvimento Cultural e
Social Jovens As Nações para a
formalização de um convênio no
qual a entidade ficará responsá-

O ex-ministro Mangabeira com o secretário Fernando Oliveira,
ex-delegado regional de Cacoal
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vel pelo oferecimento de um patronato aos egressos do sistema,
incluindo hospedagem, alimentação e treze opções de cursos
de capacitação que devem dar
suporte aos indivíduos no retorno à vida em liberdade.
Também em vias de formulação, outro projeto, dessa vez
produzido pelo Senai, vislumbra
um convênio para instalação de
oficina dentro da Penitenciária
Edvan Mariano Rosendo, onde
profissionais e equipamentos da
própria instituição serão disponibilizados para a capacitação da
mão de obra apenada. “A meta
do governador Confúcio Moura
é mudar o modo arcaico como
se trabalhava com o sistema
prisional do Estado, e é isso que
nós estamos buscando, dando
incentivos e condições para os
reeducandos do sistema de terem uma oportunidade de vida
diferente de quando entraram,
ao término do cumprimento da
pena”, explica Oliveira.

“Agora não é mais
hora de ficarmos planejando, mas de executar atividades que
deem de fato um resultado positivo. E
nós acreditamos que
a ressocialização dos
detentos é a principal
ferramenta para nós
conseguirmos reduzir
o número populacional
das unidades, dar condições aos egressos
de prosseguirem com
a vida em sociedade
dentro da legalidade e
contribuir diretamente
com a segurança da
sociedade”
SERVIDORES
Recentemente concluído no
polo de Cacoal, o Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento
para Gestores de Unidades Penais na Área de Gestão Penitenciária foi mais um dos importantes passos para a mudança no
serviço prestado nas unidades
prisionais do Estado. Um convênio entre o Departamento Nacional Penitenciário do Ministério da
Justiça (Depen/MJ) e a Secreta-

ria de Estado de Justiça possibilitou o cumprimento de mais uma
das exigências do pacto firmado
entre a Corte Interamericana dos
Direitos Humanos e o Brasil, em
Bogotá, na Colômbia, visando
melhoria do sistema prisional do
Estado de Rondônia e levantamento das medidas provisórias
outorgadas para proteção dos
reeducandos, funcionários e visitantes do sistema prisional.
Participaram da capacitação
324 gestores de todo o Estado,
superando a meta do Governo
de 300 alunos durante o curso.
Dividido em três polos (Porto Velho, Rolim de Moura e Cacoal), o
curso incluiu disciplinas que partiram da Legislação Aplicada até
Rotinas e Procedimentos Operacionais, com carga horária de 40
horas/aulas por turma. “Temos
muito ainda a realizar, e a nossa
meta é transformar o sistema prisional do Estado em um modelo
para o restante do País”, completou Fernando Oliveira.
A convite da embaixada americana, um grupo de servidores
já viajou duas vezes aos Estados
Unidos para conhecer o sistema
de classificação utilizado no País,
e formulação de um projeto voltado para o sistema prisional de
Rondônia. O projeto-piloto, com
adequações à legislação e realidade local, deve começar a ser
executado nos próximos meses,
e a unidade escolhida é a mais
nova de Porto Velho, o Centro de
Ressocialização Vale do Guaporé, para onde os apenados
remanejados já passaram por
uma triagem classificatória que
compete à idade, pena, crime, e
comportamento. “Com o tempo,
o projeto deverá ser expandido
para todas as unidades do Estado”, finalizou o secretário.

Assessoria de Comunicação da
Secretaria de Estado de Justiça
– SEJUS/RO
Porto Velho-RO

Rim e obesidade

A

pandemia da obesidade vem
avassalando a população
marcadamente no último quarto do século. É considerada um
importante problema de saúde
mundial. Sua prevenção e tratamento são um desafio. Nos Estados Unidos, em 2004, 32% dos
adultos maiores de 20 anos era
obesa. Na Europa a prevalência varia de 10-25%. Estima-se
que no Brasil 40% da população nesta faixa etária apresente
sobrepeso.
A obesidade está frequentemente associada ao diabetes
mellitus e hipertensão arterial,
como o diabetes mellitus e a
hipertensão arterial são as principais causas de Doença Renal
Crônica no mundo.
Vários estudos mostram que
a obesidade, principalmente a
central (circunferência de cintura
superior a 102 e 88 cm; respectivamente em homens e mulheres)
frequentemente cursa com elevação das taxas dos triglicerídeos (superior a 150 mg/dl), baixa
de HDL - colesterol (inferior a 40
e 50 mg/dL; respectivamente em
homens e mulheres) associada

a glicemia de jejum anormal (superior a 110 mg/dL), hipertensão
arterial (130x85mmHg ou mais)
são os configurantes da Síndrome Metabólica, tendo como alteração principal o estado de resistência à insulina de que resultam
hiperglicemia e hiperinsulinemia,
eventualmente diabetes mellitus
instalada; e que constitui a parte
emersa do iceberg-obesidade.
A presença de proteínas em
um exame simples de urina nas
pessoas portadoras das doenças citadas revelam estado inflamatório dos glomérulos (a parte
anatômico-funcional do rim), porque o aumento do peso corporal
obriga estes a trabalho adicional,
o que comprova que as dimensões corporais são proporcionais
a dos glomérulos e que a filtração e o fluxo do sangue do rim
são maiores nos obesos, piorando se o paciente, além da obesidade, apresenta hipertensão
arterial que produz incremento
da pressão intraglomerular, fator
acelerador da glomeruloesclerose (estado que leva a redução do
número de glomérulos funcionantes com a consequente falência ou insuficiência renal crônica,
que é um estado irreversível).
Nestes mesmos estudos
acharam que a correção do
peso corporal, o controle da
pressão arterial com as drogas
anti-hipertensivas, o controle da
diabetes mellitus com as drogas
e a dieta adequadas, o controle
dos triglicerídeos com os medicamentos e dieta, diminuíram a
proteinúria evitando a progressão
da doença renal ou recuperando

completamente a função renal.
Mostra-se que o exercício
melhora a sensibilidade à insulina, diminui a hiperinsulinemia,
aumenta a captação muscular
da glicose, melhora o perfil lipídico e a hipertensão arterial, além
da sensação de bem-estar físico
e psíquico. Pacientes obesos
devem abandonar o hábito de
fumar porque o tabagismo causa resistência periférica a insulina, contribuindo para aumento
de peso.
Sendo um fato real a crescente população de obesos, devese prevenir as doenças consequentes ao excesso de peso,
com as estratégias citadas para
a atenuação da evolução destas
alterações que direta ou indiretamente afetam os rins, bem como
medidas terapêuticas devem
ser aplicadas tão logo se faça
o diagnóstico de sobrepeso em
qualquer indivíduo.

Responsável técnica:
Dra. Concepcion G. de Delgado
- médica nefrologista - CRM/RO 1805
- responsável técnica do Centro de Diálise de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2297 – Centro
www.mater-rim.com.br
Fone: (69) 3443-1764
Cacoal-RO
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Palavra do presidente do CRO-RO
inscritos que em 2010 tínhamos
um número 1.250 passando para
1.528 inscritos no geral; a mudança no horário de atendimento
para comercial (das 08:00h às
18:00h), atendendo uma reivindicação dos profissionais do interior do Estado; capacitação dos
funcionários, os quais receberam
o treinamento sobre os procedimentos padronizados sugeridos
pelo Conselho Federal de Odontologia para melhor atender; a
publicação em breve do “Livro
de Ouro” contendo histórico,
depoimentos, fotos de arquivo e

curiosidades em comemoração
aos 25 Anos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia,
entre outros trabalhos.
Portanto, agradeço a todos
pela confiança, principalmente
aos cirurgiões-dentistas (CDs)
que na recente eleição para
renovação do plenário (20122014) do CRO-RO, nossa classe
demonstrou mais uma vez o louvável sentimento de participação
e cidadania, fazendo deste momento cívico uma festa democrática sem comparativos. Reeleito,
o trabalho vai continuar.

atendimento clandestino

Julho de 2012. Fim do nosso
primeiro mandato. A sensação é
de dever cumprido, pois durante
esses dois anos de gestão (2010
a 2012) concretizamos várias
ações importantes tanto para
nossa categoria quanto para a
saúde bucal da população de
Rondônia. Por exemplo, você
sabia que uma das bandeiras
levantadas foi a fiscalização nos
consultórios odontológicos em
todo o Estado? Os nossos fiscais
percorreram todos os municípios
para orientar e se certificar das
condições de trabalho dos profissionais e, principalmente, como é
feito o atendimento à população.
E o resultado? Foi constatado
um número elevado de profissionais exercendo no Estado sem
a inscrição devida no CRO-RO,
ou seja, atendendo de forma ilegal. Prova disso (vide foto), foi
o fechamento de 11 pontos de
atendimento clandestino no município de Machadinho do Oeste, sendo a maior apreensão do
ano passado. E oriento a todos
que se informe sobre o seu profissional, se o mesmo possui o
registro no CRO-RO. E caso não
tenha, denuncie.
Reeleita recentemente a atual diretoria, o Conselho trabalha
para preservar a saúde da população. Portanto, neste setor nós
marcamos presença atendendo
a todas as denúncias.
Outra conquista de suma im-
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portância para a categoria foi a
implantação da primeira Delegacia Regional em Cacoal, inaugurada no dia 9 de março de 2012,
com o objetivo de facilitar o atendimento aos profissionais do interior, onde o município e região
concentra um número elevado
de inscritos, por ter situada uma
faculdade que oferece o curso
na área odontológica. Também
fomos à ponte entre o Governo
do Estado para a realização do
Concurso da Sejus, e atualmente estamos trabalhando para
abertura de vagas para perito e
uteísta. Participamos com os demais membros da diretoria da 4ª
Edição da Conferência Nacional
de Ética Odontológica em Goiás
onde sugerimos propostas, entre
inclusões, exclusões e modificações de artigos, incisos e parágrafos do atual Código de Ética.
Trabalhamos em parceria com o
CFO e os CROs representando
o nosso Estado na Câmara dos
Deputados para aprovação do
Projeto de Lei sobre a Odontologia Hospitalar e do Trabalho,
o piso salarial e entre outros, ou
seja, marcamos presença em
Brasília.
Finalizo aqui divulgando o
balanço do nosso trabalho de
uma forma simplificada. Foram
realizados no Setor Ético: 394
Notificações; 24 Aberturas de
Processos Éticos; a conquista
de aproximadamente 350 novos

Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa
- presidente do CRO-RO
Conselho Regional de Odontologia
– CRO-RO
Fone: (69) 3221-1813
www.cro-ro.org.br
Porto Velho-RO

Pé chato é sempre um problema? O que é retinopatia diabética?

pé de uma criança pode
apresentar-se diferentemente do pé do adulto. De fato, há
tanta variação na forma dessa
parte do corpo, que o pé de uma
criança pode parecer bastante
diferente do pé de outra criança.
Há uma apresentação considerada ideal, e variações normais
do modelo ideal.
A história natural das crianças
com pé plano flexível normal,
consiste em uma mudança espontânea da forma normal que
ao redor dos 6-7 anos evolui
para forma de pé normal adulto
com arco plantar. Forças externamente aplicadas, como botas
e palmilhas ortopédicas, não podem mudar essas alterações, e
em casos isolados vão melhorar
os sintomas de dor e fadiga. O
maior fator desta alteração dos
pés das crianças é a frouxidão ligamentar normal encontrada nas
crianças de até seus 6-7 anos.
O diagnóstico é feito pelo ortopedista, iniciando pelo exame
físico. Quando identificado ou
suspeitado de alguma alteração
patológica, deve-se solicitar radiografia sempre com carga ou
apoio do pé no momento da realização do exame.
Temos como alterações consideradas fora das variações normais, geralmente um pé plano,
rígido e doloroso, que devemos
investigar mais profundamente

Dr. Rodrigo Colacino Silva
- médico ortopedista
CRM/RO 2666 / TEOT 10810
Clínica Ortoclin
Fone: (69) 3443-1747 / 3443-2011
Cacoal-RO
Hospital Bom Jesus
Fone: (69) 3442-2463
Rolim de Moura-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

É

uma doença decorrente do
diabetes que devido a um
nível elevado de glicose no sangue, provoca alterações nos vasos sanguíneos de todo o corpo
e da retina. Esta doença afeta
ambos os olhos e acarreta em
graves distúrbios visuais. A retinopatia diabética tem curso insidioso, não provoca sintomas e
muitas vezes é detectada tardiamente. É a principal causa de cegueira irreversível. A retinopatia
diabética se apresenta de duas
formas: 1) não-proliferativa e 2)
proliferativa. No caso da retinopatia diabética não-proliferativa,
a alteração dos vasos sanguíneos está limitada à retina. O
avanço da doença tem por consequência a formação de novos
vasos sanguíneos anormais.
Causas: A alteração dos vasos da retina em decorrência
do diabetes causa oclusões dos
vasos e consequente nutrição
deficiente das células oculares.
Também pode ser causada uma
alteração das paredes dos vasos
sanguíneos, o que leva a uma
fragilidade destes vasos, que
se rompem com mais facilidade
causando hemorragias no fundo
do olho.
Tratamento: Quanto mais
precocemente forem detectadas
as alterações na retina, melhor e
menos invasivo será o tratamento, mas ainda não há uma cura
definitiva para a doença. Caso a
retinopatia diabética esteja num
estágio muito avançado, é possível evitar a formação de novos
vasos sanguíneos na retina através de laser. Quando indicado

o tratamento, é em geral feito
com uma angiofluoresceinografia para mostrar os detalhes da
circulação sanguínea na região
posterior do olho. Se estiver bem
avançada, com hemorragias do
corpo vítreo e descolamentos
da retina, são indicados procedimentos cirúrgicos para prevenir
uma perda total da visão. Um
acompanhamento e o tratamento precoce conseguem retardar o
progresso da retinopatia diabética e reduzir o risco de cegueira.
No entanto, não o exclui completamente. Visite regularmente seu
oftalmologista.

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

- 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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R$
Diárias a
partir de

90*

solution

O

com ressonância. Confirmadas
estas alterações, serão corrigidas cirurgicamente.
Em resumo, a grande maioria das crianças apresentam pés
planos até a idade de 6-7 anos,
devido a frouxidão ligamentar,
evoluindo com a formação do
arco plantar somente após esta
idade. Quando não há a formação do arco plantar e não houver sintomas associados, os
pais não devem se preocupar.
Normalmente pé com alterações
patológicas começam a doer por
volta dos 12-13 anos. Este sim
pode necessitar de tratamento
cirúrgico. Na dúvida, procure
o consultório ortopédico para
maiores esclarecimentos.

+ 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.
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Na perda de um dente,
qual seria a melhor solução?

H
PERDA DE UM DENTE

PERDA TOTAL DOS DENTES

REABILITAÇÃO

oje os implantes são uma das melhores opções para quem perdeu algum
dente. Realiza-se em qualquer pessoa depois da puberdade, desde que não tenha
nenhum impedimento de ordem médica. Às
vezes existe falta de osso para colocação
dos implantes, mas hoje em dia se dispõe
de diversas técnicas de enxertos ósseos,
que resolvem a maioria dos casos.
Os implantes são feitos de titânio, de
eficiência comprovada e não oferecem
rejeição orgânica. O índice de sucesso
dos implantes é de 90% nos maxilares
superiores e de 97% nos realizados na
mandíbula.
A perda dos dentes é um fator que,
além de piorar a estética bucal, cria uma
desordem no arco dentário, causando um
desarranjo dos outros dentes, que migram
(mudam sua posição original) em uma tentativa de fechar os espaços criados pela
perda de um ou mais elementos dentários.
Dessa maneira, há uma piora na mastigação fazendo com que sobrecarreguem
os dentes remanescentes, a musculatura
facial, a articulação temporomandibular,
podendo interferir também na fala.

Com o advento dos implantes dentários, as técnicas para reabilitação oral
evoluíram muito. Com elas pacientes que
estavam condenados a utilizarem próteses
totais removíveis (dentaduras) pelo resto
de suas vidas, podem ter de volta dentes
fixos, com estética e função muito superiores, devolvendo a eles qualidade de vida.
Na maioria dos procedimentos com
implantes convencionais deve-se esperar
cerca de 3 meses para a união do implante com o osso, e assim realizar a confecção da prótese. Há situações específicas
em que a prótese pode ser instalada em
até 48 horas após a cirurgia, e outras em
que há necessidade de enxertos, tornando
o tratamento mais longo.
Os benefícios alcançados pelo implante
são maiores que os valores do tratamento.
Atualmente os custos do tratamento estão
mais acessíveis com diversas formas de
pagamento. O custo depende da complexidade de cada caso, da quantidade de
implantes instalados na cirurgia e da escolha dos materiais utilizados na confecção
da prótese.

PRÓTESE UTILIZADA NA REABILITAÇÃO TOTAL
Dr. Wesley Fábio Lauterte
CRO/RO 1099
- Dentística – Implantodontia

Av. Guaporé, 2944 - Centro
Fone: (69) 3441-0773 - Cacoal-RO
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Benefícios rurais: nova realidade
para o homem do campo

A

partir da CF/1988 a Previdência Social passou a trazer uma nova realidade para o
homem e mulher do campo.
Mesmo com a implantação
dos benefícios, a efetivação ocorreu somente 3 (três) anos depois
com a edição da Lei 8.212/91 e
8.213/91.
Atualmente há o gênero dos
trabalhadores rurais, cuja espécies são: empregado, avulso, contribuinte individual e o
segurado especial, sendo que
o segurado especial rural é o
lavrador/agricultor que vive com
sua família e da terra retira o seu
sustento, contanto que esta terra
seja de até 4 (quatro) módulos
fiscais (Lei. 11718/08).
Considera-se segurados especiais: produtor, parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário,
proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado e o pescador
artesanal.
Para ter acesso aos benefícios, o segurado especial terá
que comprovar a condição e
atender os requisitos legais, sendo que aos cônjuges a condição
do marido pode ser extensiva à
mulher e vice-versa.
O crescente entendimento jurisprudencial afirma que o trabalho urbano exercido pelo cônjuge, por si só, não descaracteriza
a condição de segurado especial
do outro cônjuge. De igual forma,
é o local de residência, considerando que o segurado pode ter
residência no meio urbano, porém exercer atividades laborais
no meio rural. E neste caso é

considerado segurado especial
rural, dentre outras inovações,
que os próprios Tribunais vêm
entendendo por ser de direito da
categoria segurada.
Assim, o segurado especial
rural, quando se sentir lesado
ou desrespeitado no seu direito,
pode procurar um advogado especializado para melhores esclarecimentos e orientações quanto
aos benefícios que o agricultor
terá direito.

Falando sobre rouquidão

O

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

som da nossa voz é produzido pela vibração das cordas
vocais quando o ar que expelimos do pulmão passa entre elas.
Este som é amplificado pelas
cavidades de ressonância (que
são a faringe, boca e nariz). Depois de amplificado, o som será
articulado na cavidade oral, por
meio dos lábios, bochechas, língua, palato e mandíbula.
O som emitido depende de
vários fatores, como sexo, idade,
inervação, tônus muscular, qualidade da mucosa e ligamentos, e
aporte sanguíneo.
O nome mais correto para
rouquidão é disfonia. A disfonia
é um distúrbio de comunicação
caracterizado pela dificuldade
na emissão vocal, apresentando
um impedimento na produção
natural da voz. Esse impedimento pode estar relacionado com a
altura, a intensidade e/ou a qualidade da voz. Pode ser ocasionada por uma disfunção orgânica,
abuso vocal ou uso incorreto da
voz, alterações psicoemocionais
ou também por falta de higiene
vocal. A ausência total da voz recebe o nome da afonia.
Beba água com frequência.
Se você usa muito a voz no
trabalho, intercale com alguns
goles de água. Evite falar ou
cantar competindo com ruídos
sonoros. Evite bebidas alcoólicas, gritar, tossir ou pigarrear.
Não fume. Durma bem. Evite o
ar condicionado. Se não puder
evitá-lo, procure sempre beber
água e usar umidificadores de
ar ou colocar toalhas molhadas
no ambiente. Evite o consumo

de leite, chocolate e seus derivados antes de intensa atividade vocal, pois esses alimentos
aumentam a secreção de muco
no trato vocal. Consuma alimentos fibrosos, como maçã que é
um adstringente; age limpando
a boca e a faringe. Use roupas
confortáveis que não atrapalhem
o fluxo respiratório. Mantenha a
cabeça ereta durante a fonação,
pois assim permite a passagem
do ar sem dificuldades e o diafragma trabalha melhor.
Consulte regularmente um
especialista, principalmente se
a rouquidão não ceder após os
cuidados citados.

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:
Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549
Fone: (69) 3443-2689
Cacoal-RO
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O direito à imagem e a internet

O tempo...

esde que as redes sociais e
provedores de internet surgiram, praticamente a palavra
privacidade se extinguiu e consequentemente o direito de se
expressar acabou extrapolando
os limites. Nunca o sistema judiciário teve tantos processos por
injúria, difamação e exposição
da imagem decorrentes da internet como nos últimos anos.
Colocar fotos de terceiros na
internet que não são suas sem
autorização, descrever, debochar, insultar pessoas ou fazer
comunidades que humilhem
terceiros, é considerado crime.
Nos casos das redes sociais e
provedores de internet, não só
a pessoa que cometeu a injúria,
difamação ou expôs a intimidade
do lesado responde pelo crime,
pois os tribunais vêm condenando também os provedores da
internet pela responsabilidade
objetiva.
Os provedores, mesmo alegando que são meros hospedeiros e que não podem controlar
quem coloca ou tira fotos, não
vêm obtendo sucesso nos tribunais, pois o provedor do conteúdo da internet, por se dedicar ao
ramo de divulgação, exerce uma
atividade de risco para ofensa à
honra, imagem e privacidade de
qualquer pessoa. Às vezes há
uma grande dificuldade de identificar o autor e provar as ofensas,
porém já se faz luz nos tribunais
que vem deferindo ações cautelares que obrigam os provedores
do conteúdo para que declinem
o nome do usuário e o seu IP.
Pela falta de normas especí-

a nossa luta pela sobrevivência, ou em muitos casos
em busca por status social mais
elevado, passamos a negligenciar aquilo que é o nosso bem
mais importante, o tempo. Não
temos mais tempo para uma
boa leitura, um bate-papo com
os amigos, uma visita a alguém
doente, muito menos com os
nossos filhos. Acredito que as
pessoas, em especial os pais,
deveriam pensar sobre o texto
abaixo. Muitos podem ainda não
ter filhos e achar que o texto não
lhes serve. Mas, lembre-se, você
tem uma família. Alguém não estaria sentindo a sua ausência?
Leia com atenção este pequeno
conto cujo autor eu desconheço:
“Um menino, com voz tímida
e os olhos cheios de admiração,
pergunta ao pai quando este retorna do trabalho:
- Pai, quanto o senhor ganha
por hora?
O pai, num gesto severo,
responde:
- Meu filho, isto nem a sua
mãe sabe. Por isso, não me
amole, estou cansado!
Mas o filho insiste:
- Mas papai..., então diga,
quanto o senhor ganha por
hora?
A reação do pai foi menos severa e respondeu:
- Três reais por hora.
- Então, papai, o senhor poderia me emprestar um real?
O pai, já cansado daquela
conversa, respondeu bravo:
- Então essa era a razão de
querer saber quanto eu ganho?
Vá dormir e não me incomode!

D
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ficas para o direito digital, recai
a punição em duas esferas, a
penal e a cível. Na esfera penal
os infratores respondem pelos
crimes de injúria ou difamação, e
na esfera cível respondem pelos
danos morais em indenizatória,
assim como também materiais
caso haja perda financeira devido ao tipo de exposição. Desta
forma, o direito da imagem e da
personalidade de cada pessoa
está para ser aplicado e protegido e nem mesmo a internet é
capaz de camuflar tal direito.

Dra. Ruth Barbosa Balcon
- advogada OAB/RO 3454
- graduada pela Avec
- pós-graduada em Direito
Previdenciário pela Unisul
- pós-graduanda- Direito do
Trabalho-Uninter
Fone: (69) 3322-2598
Avenida Capitão Castro, 4004
Vilhena-RO

N

Já era noite quando o pai, por
algum momento raro, começou a
pensar no que havia acontecido
com o filho e se sentiu culpado.
Talvez, quem sabe, o filho precisasse comprar algo.
Querendo aliviar sua consciência doída, foi até o quarto
do menino e, em voz baixa,
perguntou:
- Filho, está dormindo?
- Não, papai! – o garoto respondeu sonolento e choroso.
- Olha, aqui está o dinheiro
que me pediu: um real.
- Muito obrigado, papai! – disse o filho, levantando-se rapidamente e retirando mais dois reais
de uma caixinha que estava sob
a cama.
- Agora já completei papai! Tenho três reais. Poderia me vender uma hora de seu tempo?”

Rede de Ensino LFG
– ao alcance de todos

A

Rede de Ensino Luiz Flávio
Gomes é a número “1” da
América Latina. Ao longo dos
anos o sistema foi testado e
aprovado em mais de duzentas
cidades brasileiras, ratificando
sua credibilidade pela interatividade e total dinamismo desenvolvido nas aulas.
A LFG revolucionou o ensino
no País. Pessoas que se deparavam antigamente com a dificuldade de deslocamento para
grandes centros no intuito de estudar por causa do alto custo ou
por não poderem deixar de lado
seus afazeres, hoje, à distância,
podem perfeitamente se preparar e se atualizar deixando de
lado barreiras do passado, muitas vezes intransponíveis.
Via satélite e por meio do primeiro canal de TV digital plus
dedicado exclusivamente ao
ensino jurídico, profissionais e
professores de altíssima capacitação técnica interagem com
os alunos de todas as unidades
do Brasil. A LFG leva os cursos,
ao vivo, de um centro de excelência na Avenida Paulista para
os lugares mais longínquos do
País. Como não se trata de um
canal aberto de TV, seus sinais
somente ficam disponíveis em
um local determinado; em salas
de aula devidamente preparadas
em cada unidade.
Uma vez eficazes as ações do
sistema, a LFG também passou a
desenvolver atividades de ensino
em outras áreas: cursos preparatórios para vestibular, área fiscal,
ensino médio, preparatório para

A importância da hidratação

residência médica, preparatório
para medicina veterinária, inclusive cursos de pós-graduação.
São diversos os cursos disponíveis no segmento jurídico,
todos com a missão de oferecer formação de qualidade na
área jurídica; preparação para o
exame da Ordem, por exemplo;
capacitando e formando profissionais para o exigente mercado
de trabalho.

Profª. Sandra Maria V. Carrijo Marques
- diretora da unidade de Cacoal
www.lfg.com.br
Fone: (69) 3443-1121
Cacoal-RO

F

ala-se muito em praticar exercícios físicos, alimentação
orgânica, cuidados com o corpo
e com a pele, mas esquecemos
muitas vezes da importância e
valor da água em nosso dia a
dia. A hidratação, a saúde, começa de dentro para fora: uma
pessoa consumindo 2 litros de
água por dia (qualquer água)
estará contribuindo para o correto funcionamento do seu corpo
e principalmente diminuindo a
ocorrência de inchaços.
As crianças estão em constante agitação todos os dias,
exercitando-se sem parar. A
ingestão de água em várias
porções ao longo do dia é fundamental antes de qualquer
outro líquido. Devemos cultivar
incessantemente esses hábitos
saudáveis em nossas crianças,
ensinando-as desde cedo a beber água várias vezes ao dia. A
mudança de um hábito simples
nesses “pequeninos” pode acarretar a ausência de uma série de
problemas futuros.
Por algum motivo o ser humano deixou de pensar na água
como uma obrigação diária e
muitas pessoas sofrem ou sofreram as consequências desse
esquecimento. A OMS (Organização Mundial de Saúde) prevê
que a possível falta de água no
futuro obrigará o ser humano a
sobreviver com substituições alimentares terríveis. “Teremos que
nos adaptar de alguma forma!”,
disse a presidente da OMS, Margaret Chan). Isso sem mencionar de forma indireta os outros
inúmeros seres vivos que serão

afetados em nosso planeta.
Se a população hoje tem
como consumir água de forma
saudável e se essa água for de
qualidade, é agregada mais uma
importância a todas essas benfeitorias e funções que ela nos
trás. Antes de pensar em qualquer outra mudança para seu
bem-estar, experimente começar
pela hidratação. É simples, barato e muito saudável.

Dra. Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT
- CRQ 14100291
- responsável técnica da Água
Mineral Lind’Água
Pimenta Bueno-RO

Robson Reis
Cirurgião Bucomaxilofacial
CRO/RO 1489

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.

Rua Salgado Filho, 2205 –
Esq. Rua Duque de Caxias
Bairro São Cristovão
Porto Velho-RO
Fone: (69) 3221 1953
(69) 9258 2650
rhr.odonto@ig.com.br

39

Seja parte deste movimento

O

cooperativismo reúne mais
de um bilhão de pessoas,
em mais de 100 países em todo
o mundo, sendo que 30 milhões
são brasileiros. Mas o que é o
cooperativismo e quais os benefícios ele nos traz?
O cooperativismo é um movimento que acontece na economia mundial e diferencia-se dos
demais sistemas econômicos
por seus valores e princípios,
manifestando-se através das
cooperativas.
Já a cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva,
democraticamente gerida, que
vem para intermediar as unidades econômicas individuais de
seus cooperados com o mercado, desenvolvendo-os em sua
principal atividade e satisfazendo suas necessidades culturais,
sociais e econômicas.
Na cooperativa você é dono
e usuário. Enquanto sócio, deve
participar ativamente de suas atividades, realizar investimentos,
frequentar as reuniões e tomar
decisões. Como usuário, deve
priorizar os serviços que a cooperativa tem a oferecer, zelando
pela imagem e bom funcionamento da mesma.
Cumprindo com suas responsabilidades, o cooperado só tem
a ganhar, uma vez que participa
dos resultados da sua cooperativa, ou seja, do rateio das sobras
no final do ano. Além disso, no
decorrer do ano as cooperativas
oferecem os serviços com melhor qualidade a preços muito
mais acessíveis.
Atualmente as cooperativas
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atuam em diversos segmentos
da economia (crédito, agropecuário, produção...). Encontre a
que mais se identifica com seu
perfil e sua atuação econômica
e descubra as vantagens de se
associar a ela. Venha você também, pensar e agir de forma coletiva para gerar trabalho, renda
e inclusão.

Glaucoma congênito:
“De olho nas crianças”!

Alessandra de Almeida Moura
- bacharel em Gestão de Cooperativas
– UFV/MG
- gerente de Desenvolvimento
Cooperativo - SICOOB CREDIP
Contato: gdcoop@credip.com.br
http://sicoobcredip.wordpress.com

O

glaucoma infantil ou congênito primário pode ser definido como a elevação da pressão
intraocular que aparece ao nascimento ou nos primeiros 3 anos
de vida. É normalmente um quadro de extrema gravidade haja
vista a grande probabilidade de
baixa visual advinda das alterações estruturais dos olhos.
O primeiro e mais constante
sintoma é o lacrimejamento excessivo geralmente associado à
intensa fotofobia (aversão à claridade), aumento acentuado do
diâmetro corneano (olhos muito
grandes) e, como fator principal,
o aumento da pressão ocular
que acarreta grave lesão no nervo óptico.
Uma vez observados sinais
ou sintomas sugestivos no recém-nascido, ele deve ser levado rapidamente para realização
de exame oftalmológico, o que,
devido à pouca idade, normalmente deverá ser realizado sob
sedação a fim de se confirmar o
diagnóstico.
O tratamento para essa doença é eminentemente cirúrgico
e os melhores resultados serão
alcançados quanto antes for fir-

mado o diagnóstico e realizado
o procedimento, apesar de que,
quanto mais cedo é manifestada
a doença, menos favorável é o
prognóstico, uma vez que o aparecimento precoce dos sintomas
implica num defeito anatômico e
funcional mais grave.
Mais de 80% dos casos tornam-se evidentes em torno de
3 meses de idade e o prognóstico a longo prazo é ruim. Desta
forma, é importante lembrar a
necessidade da realização de
exame oftalmológico no recémnascido (Teste do Olhinho) logo
nas primeiras semanas de vida.

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409
Espigão do Oeste
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO

Educação e os números

O

estudo “Presença do Estado
no Brasil: Federação, suas
Unidades e Municipalidades”, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
mostra que os Estados da Região Norte têm os piores índices
do País de estudantes que abandonaram a escola no ensino médio. Em todos eles, mais de 60%
dos jovens de 15 a 17 anos deixam a escola antes de completar esse nível de ensino. A pior
situação se encontra em Rondônia, onde a taxa de evasão é de
68,4%. Por outro lado, o Distrito
Federal apresenta a menor taxa,
de 31,2%.
Os sete Estados do Norte
ocupam as sete piores colocações no ranking de frequência
escolar no ensino médio. Além
de Rondônia, figuram na parte
inferior da tabela: Acre (66,7%
de evasão), Amazonas (65,6%),
Roraima (63,9%), Pará (63,5%),
Amapá (62,3%) e Tocantins
(61,8%). Maranhão (60,4%) e
Piauí (60,1%).
De acordo com o presidente
do IPEA, Marcio Pochmann, a
renda baixa é um dos elementos
que contribuem para a evasão
escolar, mas diz que o problema
econômico é insuficiente para
explicar os níveis de abandono
da escola no ensino médio.
O quadro do ensino fundamental não é muito diferente,
com os Estados do Norte e do
Nordeste dominando as dez últimas colocações. O estudo do
IPEA utiliza dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios de 2009 feita pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“No Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), a qualificação do docente constitui um de
seus pilares de sustentação,
com a criação do piso salarial
nacional para o professor e o estímulo e a ampliação do acesso
dos educadores à universidade”,
afirma o estudo. No entanto, “os
baixos salários pagos em média
aos docentes da educação pública têm dificultado a manutenção
dos melhores profissionais nos
quadros do magistério”.
Fonte: MEC

Altamiro Ferreira
– professor
e-mail: altamiro85@gmail.com
Buritis-RO

Unimed - maior agilidade com a
guia eletrônica

D

urante 17 anos a guia de papel foi a principal ferramenta
para que o médico pudesse fazer
os pedidos de exames e outros
procedimentos para o cliente.
Agora a cooperativa disponibiliza
um novo recurso que torna esse
caminho bem mais prático e eficiente: o sistema de autorização
via web. Com ele o atendimento
ao cliente ganha mais agilidade
e segurança.
O processo de solicitação de
procedimentos da Unimed Ji-Paraná; presente em 29 municípios
da região; foi modernizado e a
guia de papel já não é mais a
única alternativa para solicitação
de procedimentos pelos médicos
cooperados. A guia eletrônica
para autorização de exames,
internações e outros procedimentos, está tornando mais ágil
o atendimento ao cliente. O sistema de atendimento web está
sendo usado pelos médicos
durante a consulta, substituindo
a guia de papel e otimizando o
processo. Os pedidos passaram
a ser registrados e autorizados diretamente na internet, o
que confere mais segurança ao
processo.

Segurança
A Unimed Ji-Paraná também
implantou a identificação biométrica, sistema que identifica os
clientes por meio da impressão
digital. Esta moderna tecnologia funciona junto à autorização
on-line, centraliza todas as informações do paciente e amplia a
segurança, a agilidade e a eficiência dos serviços prestados.
Basta passar o cartão autorizador eletrônico e confirmar o atendimento colocando o polegar
no leitor biométrico. A biometria
não dispensa a apresentação do
cartão magnético. Ela funciona
como senha desse documento.

Contato:
Fone: (69) 3411-3800
comunicacao@unimedjpr.com.br
www.unimedjpr.com.br
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Adriana Meira:
a “Paula Fernandes de Rondônia”

U

Contato:
Adriana Meira
Fone: (69) 8408-6681 / 9231-9281
Email: adrianameira@hotmail.com.br
Ji-Paraná-RO
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ma das vozes mais solicitadas em eventos no
Estado atualmente é a da
cantora Adriana Meira. Seu
repertório marcante, destacando pérolas da MPB, vem
conquistando um público
cada vez maior e não deve
demorar muito tempo para
romper fronteiras.
A cantora reside em JiParaná e já é conhecida no
Estado como a “Paula Fernandes de Rondônia” pela
grande semelhança no seu
timbre de voz. Casada com
o tecladista e produtor Davi

Maturo, a paranaense Adriana Meira atrai grande público
onde quer que se apresente.
É muito solicitada para animar casamentos, aniversários, eventos sociais, mas
faz barzinhos também, onde
concentra a maior parte de
sua agenda.
Mãe de duas filhas, Thaisa, de 18 anos, e Nicolly, de
10, organiza seu tempo para
curtir a família e também para
prestigiar o grande público
que a admira e a incentiva no
seu crescimento profissional.
Parabéns e muito sucesso!!
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