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Ser diferente é normal

No dia 14 de abril último fui flagrado com uma oportunidade de reavaliar os 
meus conceitos em relação à vida. Um acidente em Ji-Paraná me deixou por 

quatro semanas em uma cadeira de rodas. Uma vez tendo que mudar minha 
rotina neste período, passei a analisar melhor as dificuldades que um cadeirante 
enfrenta no dia a dia e sua incansável luta no sentido de levar uma vida normal, 
de se integrar à sociedade, o que não é fácil. 

Minha intenção neste breve espaço não é focar o óbvio, que seria apurar a 
consciência de cada um de nós no sentido de contribuir um pouco mais com a 
promoção de uma vida melhor a cada portador de alguma deficiência, seja ela 
física ou mental. 

Tão enriquecedora foi minha experiência, que aguçou ainda mais o meu res-
peito por estes seres humanos que vencem suas próprias limitações e fazem com 
que eu até sinta vergonha quando ouso reclamar de coisas que certamente são 
insignificantes na busca da felicidade. 

Como nada acontece por acaso, esta grande lição de vida me levou a prestar 
uma singela homenagem nesta edição ao Centro de Reabilitação Neurológica 
Infantil de Cacoal – CERNIC que está comemorando este ano o seu Jubileu de 
Prata. São 25 anos acolhendo crianças especiais e preparando-as para os desa-
fios da vida.

Deixo aqui o meu apreço à equipe de profissionais do 
CERNIC, especialmente ao presidente, Antonio Bisconsin, e 
à diretora pedagógica, Nalzira F. da Silva, que “regem” esta 
“orquestra” com toda maestria. A feira em prol da instituição, 
realizada todo ano no mês de julho na Avenida Porto Velho, 
este ano brinda seu Jubileu de Prata. A instituição hoje é mo-
delo de solidariedade a crianças especiais na Região Norte.

Muitas batalhas foram vencidas durante a história do 
CERNIC, mas há muitas e muitas outras pela frente. Eu, você 
leitor, cada um de nós pode se tornar um guerreiro soldado 
nesta luta que tem o objetivo maior de proporcionar uma vida 
mais digna a estas crianças, e consequentemente um futuro 
melhor. Afinal, “ser diferente, é normal”. Anormal é agir com 
indiferença.

Jusmar Lustoza
diretor geral
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Hiperplasia prostática benigna 
é uma condição bastante co-

mum que afeta muitos homens 
a partir de 50 anos de idade. A 
glândula da próstata cresce à 
medida que o homem envelhece. 
Isso leva a uma compressão da 
uretra que atravessa seu centro, 
causando os sintomas de dimi-
nuição do jato urinário, aumento 
da frequência urinária diurna e 
noturna, e sensação de esva-
ziamento incompleto da bexiga. 
Com a evolução do crescimento 
da próstata, acaba causando re-
tenção da urina levando ao uso 
de sonda para urinar.

O tratamento pode ser medi-
camentoso, com bons resulta-
dos. Porém, não são curativos 
devendo o paciente na maioria 
das vezes fazer uso contínuo do 
remédio.

O tratamento definitivo é ci-
rúrgico. A cirurgia aberta (corte) 
é mais agressiva, recuperação 
lenta, com risco maior de seque-
las. Em alguns casos tem sua 
indicação, porém pouco utilizada 
atualmente.

Na cirurgia endoscópica é 
introduzido um aparelho pela 
uretra sob anestesia, onde é vi-

sualizada a próstata e realizada 
ressecção da mesma com alça 
de eletrocauterização. Isso re-
duz o volume da próstata a me-
nos da metade, liberando o fluxo 
de urina. 

As vantagens desta cirurgia 
são a recuperação mais rápida 
e não ter corte na pele. A cirur-
gia de retirada total da próstata 
aberta tem um alto índice de im-
potência sexual, já a cirurgia en-
doscópica da próstata não causa 
impotência porque o nervo da 
potência passa do lado de fora 
da próstata e a cirurgia é reali-
zada no miolo da glândula, não 
sendo possível atingi–lo. 

Cirurgia endoscópica da próstata
- menos invasiva e não causa impotência sexual

Dr. Misack Bagon Junior
- médico urologista CRM/RO 1942
Atendimento:
Center Clínica
Fone: (69) 3416-9345 
Ji-Paraná-RO
Hospital Bom Jesus
Fone: (69) 3442-3380
Rolim de Moura-RO
Hospital São Lucas
Fone: (69) 3461-3517
Ouro Preto do Oeste-RO

70 anos da CLT 
– a conquista dos trabalhadores
Recentemente, no dia 1º de 

maio (Dia do Trabalhador), a 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) completou 70 anos de 
existência. 

O Decreto-Lei n. 5.452, de 1º 
de maio de 1943, foi criado du-
rante o Governo do presidente 
Getúlio Vargas. Uma verdadeira 
conquista para os trabalhado-
res que passaram a ter direitos 
como: jornada de trabalho de 
48 horas (atualmente é de 44 
horas), férias de 30 dias, aviso 
prévio, descanso semanal re-
munerado, condições de higie-
ne e segurança no ambiente de 
trabalho, dentre outros.    

A edição da CLT aconteceu 
em 1943, dois anos após a ins-
talação da Justiça do Trabalho. 
A CLT elevou o trabalho à posi-
ção de destaque na sociedade, 
dando-lhe o necessário “valor”, 
a ponto de conceder proteção 
aos trabalhadores, em especial, 
garantia de subsistência, impe-
dindo-os de permanecer nas 
condições de precariedade e 
submissão norteadoras das re-
lações antes escravocratas. 

O Direito do Trabalho foi pio-
neiro na garantia do princípio da 
dignidade da pessoa humana, 
ainda hoje tão buscado na reso-
lução dos conflitos sociais. Lado 
outro, influenciou o ordenamen-
to jurídico brasileiro, inclusive o 
constitucional, trazendo identi-
dade a todos os trabalhadores 
urbanos e rurais, além de reco-
nhecimento e respeito.

Com o passar dos anos, a 

Dr. José Júnior Barreiros 
- advogado OAB/RO 1405
- especialista em Direito do Trabalho,  
Processo do Trabalho e Direito 
Processual Civil
- conselheiro estadual da OAB/RO
www.advocaciabarreiros.com 
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO

legislação trabalhista veio so-
frendo mudanças, dando inter-
pretações e sumulando enten-
dimentos para que houvesse 
dinamização e correspondência 
nas relações entre o capital e o 
trabalho.

É claro que mudanças são 
necessárias. O Brasil muito mu-
dou durante esses 70 anos e a 
CLT restou obsoleta, carecen-
do de reforma. Em um período 
não muito distante, haverá essa 
reforma, mas, certamente, de 
modo a preservar as garantias 
e os direitos fundamentais dos 
trabalhadores, inscritos em nor-
mas denominadas de “pétre-
as” pelos constitucionalistas e 
imunes a qualquer tentativa de 
emenda ou revisão. 



Rua Machado de Assis, 1822 – Fone: (69) 3441-1648 
– Bairro Industrial – Cacoal-RO

Móveis sob medida e planejados 
– Você sabe a diferença???

Quem busca beleza, praticidade e elegância, alia-
dos à personalização do ambiente, pensa logo 

em planejar seus móveis. Para isso o mercado ofere-
ce diversas opções de móveis sob medida ou plane-
jados. Mas, qual a diferença? Qual melhor opção se 
encaixa com a sua necessidade?  Essas são algumas 
questões que muitas vezes não sabemos diferenciar 
no momento em que estamos planejando um ambien-
te, mas é fundamental para o sucesso do projeto.

Engana-se quem pensa que móveis sob medida e 
planejados são a mesma coisa. Quando projetamos 
um móvel sob medida, significa que consideramos a 
medida exata do imóvel. Assim, cada peça terá um 
corte específico para se encaixar milimetricamente 
na construção. Desta forma, permite-se trabalhar e 
aproveitar melhor cada espaço, otimizando e perso-
nalizando os ambientes de acordo com a individua-
lidade da pessoa que irá ocupá-lo.  Esse trabalho é 
feito de forma personalizada, de acordo com as prefe-
rências do consumidor, com medidas e materiais que 
desejar. Por serem únicos, exclusivos, só podem ser 
confeccionados por marcenarias. Além disso, existe 
a vantagem de o cliente sempre poder acompanhar a 
confecção das peças em visita à empresa  escolhida.

O móvel planejado, entretanto, consiste em uma 
modulação padrão de medidas. Ou seja, são utilizados 
módulos pré-fabricados em dimensões padronizadas 
que se encaixam entre si, produzidos em larga escala 
e  sendo finalizados com peças de acabamento.

A partir das peças já determinadas pela fábrica, 
as lojas do ramo desenvolvem o projeto “encaixando” 
as peças já existentes nos espaços disponibilizados.  
Nessa opção, nem sempre conseguimos um melhor 
aproveitamento da área, ou um ambiente exclusivo, 
de acordo com o perfil do consumidor.

Em Cacoal, a Móveis Bianchini está no mercado de 
móveis sob medida há 20 anos, personalizando seus 
ambientes e desenvolvendo produtos voltados ao seu 
estilo e requinte.
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Falando sobre a dor ciática 

A insuficiência cardíaca é uma 
doença na qual o coração 

não consegue mais bombear 
sangue suficiente para o resto 
do corpo. Trata-se de uma do-
ença crônica, embora possa, às 
vezes, desenvolver-se repenti-
namente, podendo afetar ape-
nas um dos lados do coração, 
lado direito ou esquerdo, ou 
ambos.

Entre suas principais causas 
estão a hipertensão arterial sis-
têmica e a doença coronariana 
(angina e infarto do miocárdio), 
sendo também causada por car-
diopatias congênitas, arritmias, 
anemia, infecções virais, doen-
ças pulmonares, tireoidianas e 
outras.

Os sintomas da insuficiência 
cardíaca normalmente são insi-
diosos, podendo no início apa-
recerem apenas aos esforços.  
Com o passar do tempo podem 
começar a serem percebidos 
mesmo em repouso.

Os sintomas mais comuns 
são a falta de ar; durante ativida-
des físicas ou após estar deita-
do por um tempo; tosse, inchaço 
dos pés e tornozelos, inchaço 
do abdome, ganho de peso, 
palpitações, fadiga, fraqueza, 
desmaios, perda de apetite e 
indigestão.

Seu diagnóstico pode ser 
feito através de uma avaliação 
cardiológica minuciosa e seu 
tratamento normalmente é fei-
to com mudanças no estilo de 
vida (abandono do tabagismo, 
alimentação adequada, perda 
de peso e reabilitação cardíaca), 
medicamentos e, às vezes, ci-
rurgias e marcapasso,  podendo 
em alguns casos chegar a ser 
necessário realizar um trans-
plante cardíaco. 

A insuficiência cardíaca é 
uma doença séria que pode 
ser evitada ou, se já instalada, 
pode ser controlada através de 
um tratamento adequado. O 
mais importante é sempre se-
guir um estilo de vida saudável 
e manter em dia seu check up 
cardiológico.

Geralmente os contextos 
educacionais infantis ocu-

pam um lugar central na vida de 
uma criança, especialmente por 
serem o primeiro agente socia-
lizador fora do seu círculo fami-
liar. Assim, torna-se a base da 
aprendizagem mediante respon-
sabilidade de oferecer todas as 
condições necessárias para que 
ela se sinta segura e protegida 
neste ambiente escolar e con-
sequentemente social. É preci-
so que haja estabelecimento de 
relações interpessoais positivas, 
como aceitação e apoio, possibi-
litando o sucesso dos objetivos 
educativos. 

A afetividade exerce um pa-
pel fundamental nesse proces-
so, além de ter forte influência na 

percepção, memória, pensamen-
to e motivação ligada às vonta-
des e ações, representando as-
sim, um componente importante 
para a harmonia do ser humano, 
seu equilíbrio e a formação de 
sua personalidade. 

Todo ato inteligente é acom-
panhado por sentimentos (de 
interesse, de prazer, de esforço 
etc.) que fornecem a motivação, 
a energia que ativa o crescimen-
to intelectual, e este é dependen-
te de dois componentes: o cogni-
tivo e o afetivo, ambos paralelos. 

É preciso reconhecer e evi-
denciar que as conexões entre 
as dimensões cognitiva e afeti-
va influenciam o funcionamento 
psicológico do ser humano, e a 
dimensão afetiva ocupa lugar 

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista
- CRM/RO 2340 TEC – AMB/SBC 98813
- ecocardiografista
- especialista em Cardiologia pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Fone: (69) 3441-5166 / 3443-4008
e-mail: drafernandadettmann@hotmail.com
Cacoal-RO

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

Professora Elizabete Maria de Jesus Souza
- pedagoga
- pós-graduada em Visão Interdisciplinar – 
Gestão Escolar, Supervisão e Orientação 
Educacional
- diretora e proprietária do 
Centro Educacional Alecrim Dourado
Fone: (69) 3441-3949  Cacoal-RO

O que é insufi ciência cardíaca? 

A importância da afetividade na Educação Infantil

A dor ciática (ciatalgia) é pro-
vocada pela compressão, 

inflamação ou irritação de uma 
ou mais raízes nervosas que 
nascem na medula espinhal e 
vão formar o nervo ciático (ou 
isquiático).

O ciático é o maior nervo do 
corpo humano. Estende-se pela 
face posterior do quadril, desce 
por trás da coxa até alcançar o 
dedo maior do pé, sendo res-
ponsável em grande parte pela 
inervação sensitiva, motora e 
das articulações dos membros 
inferiores.

São consideradas causas 
importantes para a compressão 
do nervo ciático e surgimento 
do processo doloroso: hérnia de 
disco, traumas, tumores, síndro-
me do músculo piriforme, osteo-
artrite, estenose da coluna lom-
bar, deslizamento de  vértebras 
em decorrência de fraturas por 
pressão (espondilolistese).

Os sintomas característicos 
da dor ciática são: dor que irra-
dia da coluna lombar para a par-
te posterior da coxa e da perna; 
aumento da dor na perna com 
tosse, espirro ou estiramento 
da coluna; diminuição da força 
muscular; perda de sensibilida-
de ou diminuição dos reflexos 
na região afetada; aumento da 
dor com a manobra de elevar 
o membro inferior esticado se o 
paciente estiver deitado.

A história clínica do paciente 
e o exame físico para identificar 
as raízes nervosas comprometi-
das são elementos importantes 
para o diagnóstico da ciatalgia. 
Conforme o caso, exames de 

imagem como RX, tomografia e 
ressonância magnética podem 
fornecer dados que ajudam a 
confirmar o diagnóstico e a ins-
tituir o tratamento.

O tratamento pressupõe 
identificar e corrigir as causas 
responsáveis pela compressão 
desse nervo. Nas crises agudas, 
medicamentos como os anal-
gésicos e os anti-inflamatórios 
representam recurso importante 
para alívio da dor. Fisioterapia, 
perda de peso, reeducação pos-
tural e prática de atividade física 
são medidas fundamentais não 
só para promover a descom-
pressão do nervo, mas também 
como para prevenir as crises. 
A cirurgia só deve ser indicada 
em casos especiais e devida-
mente avaliados pelo médico 
especialista.

central tanto para a construção 
do ser como “pessoa” como para 
a construção do conhecimento. 

Assim, o educador é conside-
rado o organizador e preparador 
do microuniverso da busca e 
do interesse das crianças para 
despertar-se para a vida, para a 
curiosidade, e abrir-se às apren-
dizagens. E, para desenvolver 
seu trabalho com êxito deve-
rá dar a devida importância à 
afetividade!
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Dr. Edilton Oliveira
- médico neurocirurgião
CRM/RO 3272
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia
Hospital dos Acidentados
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
Hospital 6 de Maio 
- Fone: (69) 3416-9300
Hospital HCR - Fone: (69) 3411-2200
Consultório - Fone: (69) 3422-0162 
Ji-Paraná-RO

Dor lombar ou dor nas costas

O termo “dor nas costas” se 
refere a dores nas regiões 

cervical, torácica e lombar que 
não são relacionadas a infec-
ções, tumores, doenças sistê-
micas ou fraturas. 

Causas:
Quase sempre a causa das 

dores nas costas está relacio-
nada a posturas erradas e mo-
vimentos inadequados. Estas 
são as principais causas de 
dores nas costas. Com o pas-
sar do tempo, vai ocorrendo 
um desgaste das articulações 
da coluna, podendo levar à de-
generação dos discos interver-
tebrais provocando as protru-
sões de disco; hérnia de disco; 
deslizamento de uma vértebra 
sobre a outra; listese lombar; e 
à osteofitose, popular “bico de 
papagaio”. 

Geralmente, no decorrer do 
tempo, vários fatores de risco 

atuam em conjunto ocasio-
nando a dor: condicionamento 
físico deficiente, má postura, 
mecânica anormal dos movi-
mentos, pequenos traumas, 
esforço repetitivo, etc..

Várias estruturas da coluna 
podem causar dor, incluindo 
os ligamentos que conectam 
as vértebras, fibras externas 
do disco intervertebral, múscu-
los, vasos sanguíneos e raízes 
nervosas.

Prevenção:
A coluna tem a capacidade 

de armazenar traumas ao lon-
go do tempo, sem apresentar 
nenhum sintoma. Por isso, 
quando a dor aparece, é si-
nal que sua coluna pode estar 
num grau considerável de de-
generação de suas estruturas. 
Se você sente dor nas costas, 
deve tentar mudar os hábitos 
errados que produzem lesões 

nas estruturas de sua coluna.
Você passa muitas horas 

do seu dia sentado? Saiba 
que ficar sentado em uma po-
sição inadequada é o maior 
fator causador de dores nas 
costas. Em vista disso, a esco-
lha de uma cadeira ou poltrona 
adequada é fundamental para 
preveni-las.

Tratamento:
Existem vários tratamentos 

para alívio da dor nas costas, 
e sempre deve ser buscada a 
causa específica para ter êxito 
no tratamento. Devemos ini-
ciar o tratamento com medidas 
menos agressivas, como o tra-
tamento com fisioterapia e te-
rapia medicamentosa que na 
maioria das vezes melhoram a 
dor do paciente.

Nos casos de dores persis-
tentes e que não há melhora 
com tratamento conservador, 
pode ser indicado tratamen-
to cirúrgico, levando-se em 
consideração a causa da dor 
lombar.

99999

hérnia
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Responsável técnico:
Dr. Luiz Alberto da Cunha Castro 
Junior
- médico ginecologista, obstetra e 
ultrassonografista CRM/RO 140
Clínica Santa Rita
Fone: (69) 3451-2893
Pimenta Bueno-RO

Em primeiro lugar devemos 
entender qual a função do 

óleo no motor. Basicamente 
tem três funções: serve como 
lubrificante, redutor de atri-
to entre as partes metálicas e 
arrefecedor. A troca se deve 
porque o óleo tem sua vida útil 
que pode ser influenciada por 
vários outros agentes exter-
nos. O combustível é o prin-
cipal influenciador dessa de-
gradação, em especial a ga-
solina. Dependendo da quali-
dade da gasolina o óleo pode 
se contaminar a ponto de virar 
graxa. Quando isso aconte-
ce, o motor fica carbonizado, 
vindo a ter problemas sérios, 
inclusive de travamento. Já 
existem no mercado produtos 
químicos capazes de dissol-
ver essa carbonização quan-

do ainda está no seu estágio 
inicial, mas existem situações 
que exigem a abertura do mo-
tor, com alto custo na repara-
ção. Este é um dos motivos 
que fazem com que o Posto 
Soberano e a Petrobrás ga-
rantam a qualidade dos seus 
produtos. 

Outro fator que influencia a 
vida útil do óleo é a tempera-
tura do motor e do ambiente. 
Na nossa região que é mui-
to quente os motores traba-
lham em um regime que de-
nominamos “severo”. Quan-
do a temperatura chega a um 
nível muito elevado, ocorre a 
evaporação de parte do óleo, 
diminuindo seu nível dentro 
do motor. O problema é que 
quando evapora, somente há 
perda de algumas partes do 
óleo, deixando para trás de-
pósitos de borra e carvão no 
motor. Na composição do 
óleo existem elementos para 
dissolver essas sujeiras, mas 
dependendo do grau de im-
purezas, acontece uma satu-
ração onde não é mais possí-

Os aparelhos de ultras-
som vêm a passos lar-

gos se modernizando. Temos 
hoje aparelhos 4-D que geram 
imagem em 3 dimensões, em 
movimento. Podemos obter 
imagens do rosto do bebê com 
boa qualidade. O exame é rea-
lizado melhor em gestações 
de 26 a 30 semanas.

Usamos na Clínica Santa 
Rita de Pimenta Bueno um 
aparelho 4-D Sansung-Medi-
son, chamado de V20, que é 
o mais avançado da marca 
em Rondônia. O novo apare-
lho possibilita exames em 4-D 
em obstetrícia e também exa-
mes com qualidades excep-
cionais em ginecologia, uro-
logia, gastroenterologia e clí-

Ultrassonografi a 4-D em Pimenta Bueno
nica médica. Os exames 4-D 
em obstetrícia são oferecidos 
às nossas pacientes sem custo 
adicional.  Procuramos inves-
tir em tecnologia e frequentar 
cursos especializados para 
melhor aprimoramento da qua-
lidade dos nossos serviços.

Por que devemos 
sempre trocar o óleo?

vel o óleo limpar o motor por 
si só. A recomendação para a 
troca de óleo é a cada 5.000 
km e alternar a troca do filtro. 
A equipe do Soberano reco-
menda a substituição do fil-
tro toda vez que trocar o óleo, 
pois nele ficam acumulados 
em média 500 ml do óleo ve-
lho, com todas as suas impu-
rezas. A rede de Autopostos 
Soberano faz atendimento 
personalizado com profissio-
nais qualificados, disponibili-
zando lubrificantes, sintéticos 
e minerais, cada qual com in-
dicação específica para cada 
tipo de motor.
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Soberano 1 – saída para Ji-Paraná
Soberano 2 – Av. Malaquita com Av. 
Rio de Janeiro
Soberano 3 – Av. das Comunicações/
em frente à praça
Soberano 4 – Av. das Comunicações/
saída para a Rod. do Café  
Cacoal-RO
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Dra. Franciele Bussola - arquiteta
CAU: A70276-5
Fone: (69) 9258-0806
francielebussola@hotmail.com
Cacoal-RO

Nós arquitetos buscamos 
a funcionalidade em nos-
sas obras. Temos em mãos 
produtos naturais, rústicos 
e modernos com uma tec-
nologia e beleza de decora-
ção de ambientes que juntos 
fazem a combinação perfeita 
de beleza e bom gosto. De 
uma maneira geral, as peças 
ou objetos são objetivos e 
funcionais. Buscam dizer pra 
você como tudo ficou fácil, 
como deixam a sua vida mais 
amigável.

Decorar, a princípio, é 
algo relativamente simples 
que todos fazemos em casa. 
Um sofá aqui, outro ali, um 
armário lá, uma aplicação na 
parede que vimos em revista, 
ou uma ideia de um hotel ines-
quecível. E por aí vai. Duro é 
fazer caber tudo em um só 
lugar harmonicamente.

Nosso desafio é manter 
a elegância sem deixar que 
percebam o aperto dentro do 
ambiente. É essencial evitar 
o excesso de mobiliário em 
cômodos pequenos. Cores 
claras e o contraste de móveis 
de linhas retas com o sinuoso 
desenho de um ou outro item 
mostram projetos decorativos. 
O exagero não tem vez e por 
isso prioriza-se a circulação 
livre. 

O ambiente também pode 
ganhar cara nova trocando 
as luminárias. Um ambiente 
bem decorado, sem ilumina-
ção adequada, perde total-
mente o brilho. Optando-se 
por algumas luminárias meno-
res ou até mesmo por lustres 
suspensos, daremos vida ao 
ambiente. Pode-se abusar 
também da iluminação natu-
ral, explorando vãos e abertu-
ras.   Usa-se colocar poucos 
objetos, mas de desenho e 

ARQUITETURA
- criando um ambiente gostoso e equilibrado

forma marcantes. Casa con-
fortável é casa acolhedora. 
Use sempre móveis que impri-
mam a personalidade dos 
moradores.

Tirando-se as paredes do 
meio dos ambientes, integra-
mos e ampliamos o espaço, 
estimulando o convívio. Espe-
lhos em paredes contíguas 
são usados para dar profun-
didade e também ampliar o 
espaço.

 ``Criar ambiente gostoso 
e equilibrado, aproveitando-
se o espaço, é uma arte 
cheia de truques, detalhes e 
toques”.
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Dra. Julinda da Silva
- advogada OAB/RO 2146
- doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais /UMSA-AR 
- Mestre pela UFMS
- especialista em Direito Previdenciário, Direito 
Tributário e Direito Processual Civil
- representante em Rondônia do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário (IBDP)
- coordenadora do curso de Direito da FAROL
Fone: (69) 3443-1570 – Cacoal-RO

Dra. Roseane Maria V. Tavares Fontana
- advogada OAB/RO 2209
- especialista em Direito Previdenciário e Direito 
Tributário
- membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP)
- advogada do Município de Ministro Andreazza-RO
Fone: (69) 3443-3903 – Cacoal-RO

www.silvaefontana.adv.com.br

O Estado de Rondônia, em virtude de ter 
advindo de um Território Federal, traz con-

sigo algumas peculiaridades em relação à com-
posição dos servidores que estão na ativa ou 
inativos, a exemplo dos aposentados, sendo 
eles: servidores estaduais, federais, do ex-ter-
ritório e municipais. De igual forma são os Regi-
mes de Previdência Social, variando do RGPS, 
RPPS e aposentadoria complementar, com 
cobertura além do teto.

A aposentadoria do servidor público, a partir 
de 16 de dezembro de 1998, teve um  marco 
delimitador de acordo com o ingresso do servi-
dor público. Foram várias emendas constitucio-
nais que legislaram a respeito da matéria e con-
sequentemente alteraram a forma de aposentar 
dos servidores públicos.

Assim, com o advento das Emendas Consti-
tucionais 20/1998, 41/2003, 47/2005, 70/2012, 
que modificaram o Art. 40 da Constituição Fede-
ral, os servidores podem pleitear as seguin-
tes aposentadorias: por invalidez permanente, 
voluntária, por idade e tempo de contribuição 
e ainda aposentadoria especial, embora para 

esta inexista previsão legal explícita, mas há 
instrumentos jurídicos que garantem aos servi-
dores portadores de deficiência e aos que tra-
balham em local insalubre e perigoso  reduzir o 
tempo  trabalhado.

Com o implemento dos requisitos para apo-
sentadoria, o servidor deve fazer uma Análise 
Prévia Previdenciária, com profissional habili-
tado e especialista, para proferir parecer indi-
cando a melhor opção para aposentadoria, com 
fundamento nas Emendas Constitucionais que 
regulamentam quanto ao recebimento dos pro-
ventos dos servidores, que variam da remune-
ração integral à aposentadoria com redução, 
que levam ao prejuízo dos vencimentos dos 
servidores.

Para aqueles que já se aposentaram, é 
igualmente importante consultar um especia-
lista em Direito Previdenciário que se dedi-
que ao estudo da aposentadoria do servidor 
público, posto que se constatado algum preju-
ízo, mesmo depois de aposentado o servidor 
tem como buscar a aposentadoria justa.  

Aposentadoria dos servidores públicos
- Quando? Como? Valor?

12
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INCOMOL – Móveis
Há 30 anos no mercado de móveis de madeira, a Incomol desde a sua fundação preza por 

qualidade, durabilidade e beleza dos produtos.
Seus móveis são desenvolvidos por Domingos Biazatti, graduado em designer estratégico 

pelo IED – Istituto Europeo di Design.

Os produtos seguem tendências atuais, 
buscando sempre inovação com o mercado 
nacional e internacional. 

A indústria inaugurou recentemente a loja 
de fábrica com produtos a pronta entrega e 
sob encomendas. 

Faça-nos uma visita

Incomol – Ind. e Com. de Móveis Ltda.
Rod. BR-364 Km 199, Bairro Bela Vista 
(próximo à ponte, na marginal, chegando em Pimenta 
Bueno, vindo de Cacoal)
Pimenta Bueno – RO
Fone: (69) 3451-2396 / 3451-2710
Facebook: Incomol Móveis
E-mail: incomol@incomol.com.br 
incomolmoveis@hotmail.com  

14
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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
- delegado da CAARO/Cacoal
Fone: (69) 3441-5167 / 3441-7054 
– Cacoal-RO
Fone: (69) 3224-1312 – Porto Velho-RO

Exclusão de sócio 
em Sociedade Limitada
O Direito brasileiro protege, 

acima do direito dos sócios, a 
sociedade empresarial, pois esta, 
embora constituída com a fina-
lidade de obter lucro, exerce um 
papel de grande relevância social 
uma vez que gera empregos, 
renda, recolhe impostos, fomenta 
o desenvolvimento, etc..

Dada a função social exercida 
pela empresa, nossa legislação 
dispôs de instrumentos para 
exclusão do sócio que praticar 
falta grave que coloque em risco 
a continuidade da empresa. 
Embora o legislador não tenha 
especificado o que seria falta 
grave, a jurisprudência tem facil-
mente admitido as seguintes 
ocorrências: desviar recursos 
da sociedade, utilizar o nome da 
sociedade em interesse próprio 
ou de terceiros, utilizar a denomi-
nação social para fins estranhos 
ao objeto social, descumprir obri-
gações legais de sócio, passar 
por administrador da sociedade 
obrigando-a perante terceiros, 
entre outros.

A exclusão por falta grave 
poderá ser realizada extrajudicial-
mente, através de mera alteração 
contratual, quando a maioria dos 
sócios pretender excluir sócio 
minoritário. Para tanto, é neces-
sário que haja previsão expressa 
no contrato social dessa pos-
sibilidade e haja a observância 
de formalidades legais, como a 
garantia do direito de defesa.

Afora a exclusão extrajudicial, 
deverá ser judicial quando se 
tratar de falta grave praticada por 

sócio majoritário ou quando ine-
xistir previsão expressa no con-
trato social da empresa. Neste 
caso, novamente, a maioria dos 
demais sócios deverá promover 
a ação.

Em ambos os casos uma 
série de formalidades deve ser 
observada, tornando-se impres-
cindível o acompanhamento de 
um advogado com conhecimento 
específico na área para garantir o 
resultado almejado.

A maior parte das lesões não 
está relacionada a panca-

das, mas sim a movimentos de 
rotação e explosão muscular. 
Estudos constatam que as le-
sões por choque entre jogado-
res (as chamadas contusões) 
representam apenas 24,1%, 
contra 39,2% de lesões muscu-
lares, 17,9% de torções e 13,4% 
de tendinites. 72,2% das lesões 
ocorrem em membros inferio-
res, com predomínio na coxa 
(34,5%), no tornozelo (17,6%) e 
no joelho (11,8%). 

A cada 6 segundos o jogador 
de futebol faz um movimento 
inesperado. Articulações e mús-
culos foram feitos para mexer, 
mas o ser humano ultrapassa os 
limites de movimentação do seu 
corpo e então ocorrem as lesões. 
O maior inimigo do atleta é a com-
petitividade do futebol moderno. 

O movimento não precisa ser 
brusco para machucar. Muitos 
rompem o ligamento cruzado (do 
joelho), por exemplo, por causa 
de um movimento sozinho.

Quando há rompimento do 
ligamento, o jogador pode ficar 
de seis a nove meses sem jo-
gar como resultado da lesão. 
Em cerca de dois terços de to-
dos os rompimentos completos 
do ligamento, outras estruturas 

Lesões de um jogador de futebol

Dr. Marcus Vinícius Oliveira Moura
- médico ortopedista e traumatologista
- Clínica de Dor
CRM/RO 1783
Atendimento: HGO
Fone: (69) 3441-2483
Cacoal-RO

do joelho também são danifica-
das. Rompimentos completos 
frequentemente acarretam pro-
blemas em longo prazo, como 
instabilidade e sintomas preco-
ces de artrose no joelho, normal-
mente observados em pessoas 
idosas, como consequência do 
envelhecimento.

Estalo no joelho no momento 
da lesão, dor, inchaço e incapa-
cidade de esticar o joelho, além 
da incapacidade de colocar peso 
sobre o joelho, sentindo-o solto 
ou instável, são sinais de rompi-
mento do ligamento. 

Como prevenção em uma 
partida de futebol, é importante 
um correto aquecimento prévio, 
o que reduz os riscos de um rom-
pimento do ligamento e de qual-
quer outra lesão no joelho.
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Saúde individualizada
Descobertas recentes fazem identifi-

cação dos micro-organismos que habi-
tam o corpo humano e o seu papel para 
o equilíbrio e a saúde dos indivíduos. O 
fato é que o microbioma está relacionado 
com a nossa alimentação, com o funcio-
namento correto de várias de nossas fun-
ções fisiológicas. Experimentos recentes 
demonstraram que o emagrecimento 
está associado à ação dos Bacterioides 
na inibição da síntese de um hormônio 
que facilita o armazenamento de gor-
dura. É recomendada a manipulação 
do compartimento bacteriano de nosso 
ecossistema para tratar de enfermidades 
de forma personalizada. O farmacêuti-
co elabora uma fórmula específica para 
cada individuo, sanando os problemas e 
evitando complicações. Segundo espe-
cialistas, infelizmente os iogurtes dispo-
níveis nos supermercados estão longe 
de cumprir essa tarefa. 

Renováveis através da manipulação
Nesta nova abordagem, cientistas 

ligaram a obesidade a mudanças no 
ecossistema intestinal. Ao alimentar o 
ecossistema invisível do corpo, os mé-
dicos podem encontrar alternativas. Os 
cientistas acreditam que os microbio-
mas devastados podem ser restaura-
dos. Uma maneira pode ser promover 
as bactérias benéficas. A diminuição 
das bactérias probióticas; aquelas que 
produzem substâncias importantes para 
nossa atividade da vida diária; causa um 
desequilíbrio na população de micro-or-
ganismos nocivos, comprometendo o 
bom funcionamento do intestino, geran-
do complicações ainda maiores em todo 
sistema digestivo se não for resolvido a 
tempo. 

“Tratamento personalizado: 
fórmula específica para 

cada indivíduo”

Cuidando da saúde intestinal 
através da manipulação, traz 
bons resultados contra a obesidade
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Av. São Paulo, 2422 - Centro 
- Cacoal - RO
Fones: (69) 3441-8881 / 3443-1634 
/ 3443-6582

Dr. Vinícius Pompeu da S. Gordon
- advogado OAB/RO 5680
- graduado pela Unesc/Cacoal-RO
- pós-graduando em Direito 
Tributário pela Uniderp/LFG
Fone: (69) 3443-6920
e-mail: viniciusgordon@gmail.com
Cacoal-RO

Nova Imagem: 
equipamentos de última geração

Novo decreto torna mais 
rígido o comércio eletrônico 

A Nova Imagem, a mais 
nova clínica de exames 

por imagem de Cacoal, pos-
sui equipamentos de última 
geração proporcionando à co-
munidade médica e aos seus 
clientes diagnósticos mais 
precisos.

Temos como um de nossos 
valores a busca permanente 
pela excelência  no atendimen-
to e na prestação de serviço.

Conta com uma equi-
pe especializada e treinada 
para atender seus clientes, 
buscando sempre agilidade 
no atendimento. Possui es-
trutura completa e moderna 
que oferece acima de tudo, 
conforto, que é condição sine 
qua non para que toda a ba-
teria de exames solicitados 
tenha precisão.

A Nova Imagem oferece os 
serviços de:

• Ultrassonografia
• Radiografia digital
• Tomografia computadori-

zada
Atende de segunda a sex-

ta-feira, das 8:00 às 18:00h, 
e aos sábados, das 08:00 às 
12:00h.

Nova Imagem: 
seriedade com saúde.

Recentemente, mais preci-
samente em 15/05/2013, 

entrou em vigor o decreto nº 
7.962/13 para regulamentar 
o CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR em relação 
à contratação no comércio 
eletrônico.  

Com as novas mudanças, 
as empresas estão obrigadas 
a respeitar os direitos do con-
sumidor, tais como de se arre-
pender da compra no prazo de 
até 07 dias úteis, mesmo sem 
a necessidade de justificar o 
motivo. Além disso, os sites 
têm de especificar se a compra 
é válida somente pela internet 
ou também em lojas físicas.

Os sites de venda de produ-
tos pela internet terão de dis-
ponibilizar um canal (SAC) que 
facilite a vida do consumidor, 
para sanar dúvidas do contrato 
ou sobre o produto adquirido, 
e ainda informar os requisitos 
a serem cumpridos por sites 
de compras coletivas. Deverão 
também apresentar um resu-
mo do contrato ao consumidor 
antes de qualquer contratação, 

viabilizando ao consumidor 
o direito à informação e de 
escolha.

Qualquer informação re-
levante sobre os produtos à 
venda, tais como discrimina-
ção do preço, despesas adicio-
nais, eventuais riscos à saúde 
e à segurança do consumidor, 
também deverão ser suficien-
temente claras.

No que pertine à entrega 
do produto, um problema re-
corrente nesse ramo, as em-
presas deverão ater-se às 
condições oferecidas, com a 
entrega dos produtos e servi-
ços contratados dentro do pra-
zo estipulado, além de assumir 
a responsabilidade da entrega 
em perfeita qualidade, adequa-
ção e quantidade solicitada.

Se descumpridas as regras, 
as empresas do ramo e-com-
merce estarão sujeitas a mul-
tas, apreensão dos produtos, 
cassação do registro e da li-
cença do estabelecimento, in-
terdição total ou parcial da ati-
vidade, entre outras sanções. 

Caso o consumidor tenha 

algum problema, recomenda-
se fazer reclamação por escri-
to, através de e-mails e outros. 
Outra dica é copiar as telas 
(print-screen) do computador, 
pois podem servir como prova 
em eventual processo judicial.



Como anda o saneamento básico no País? 

No Brasil todos os candidatos 
a qualquer cargo político es-

tampam em seus programas de 
campanha três pontos importan-
tes para sua administração, se 
eleitos: Educação, Saúde e Se-
gurança Pública.                                                                                                

Todos sabem da importân-
cia destes três pilares da socie-
dade para uma boa qualidade 
de vida em qualquer cidade.

Os administradores (gesto-
res) não acham o norte para 
melhorar a Educação em seus 
municípios. A Segurança Públi-
ca não existe em nosso país.  A 
Saúde Pública sofre todo tipo de 
agressão, tanto os profissionais 
quanto os hospitais da rede pú-
blica. Não há um plano verdadei-
ramente dirigido à melhoria da 
saúde da população. Existem al-
guns programas direcionados à 
saúde curativa, mas na preven-

tiva, apenas executam algumas 
determinações do Ministério da 
Saúde, em termos de vacina-
ção. As endemias são assistidas 
com algumas atitudes isoladas. 

O saneamento básico não 
desperta interesse nem moti-
vação na gestão dos adminis-
tradores das cidades brasilei-
ras, haja vista o baixo índice 
de esgotos e de água tratada, 
inclusive nas capitais dos esta-
dos, principalmente, nas regi-
ões Norte e Nordeste do  País. 

Em Porto Velho, hoje tem 
menos que 2% de rede de es-
goto instalada na cidade.  Os 
prefeitos e vereadores têm a 
responsabilidade e o dever de 
promover a qualidade de vida 
da população de suas cidades.  
Rondônia possui o menor índice 
do País em saneamento básico, 
revela uma pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  Apenas 2,9% 
das residências têm rede de 
esgoto e 62% de água tratada. 

A pesquisa ouviu pessoas 
em domicílio nos estados de 
Rondônia, Acre, Piauí, Sergi-
pe, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Paraná e Santa Catarina.

De acordo com o levantamen-
to, houve aumento de 54,9% 
de residências beneficiadas por 
rede coletora em todo o País. 
No entanto, o crescimento de 
domicílios superou os índices 
nesse período, agravando o 
percentual de casas que des-
pejam dejetos sem tratamento, 
piorando a poluição ambiental. 

Em Porto Velho, os morado-
res da zona Leste e zona Sul são 
os mais prejudicados com falta 
de saneamento básico.  A situa-
ção é alarmante, não só em Por-
to Velho, mas em todo o País.  
Em Teresina, capital do Piauí, ci-
dade com 800 mil habitantes, lá 
os esgotos correm a céu aberto.

Uberlândia-MG é a segun-
da melhor cidade do Brasil em 
saneamento básico. A primei-
ra é Santos-SP. Uberlândia é 
também a cidade que nos últi-
mos dez anos mais investiu em 
saneamento básico em Minas. 
Todo esse longo trabalho com-
petente e responsável de vários 
prefeitos colocou Uberlândia na 
posição que está em matéria de 
saneamento básico, onde 98,5% 
da área habitada da cidade tem 
saneamento básico de primeira 
qualidade e pelo menor preço do 
Brasil. Foi Uberlândia que a Rede 

Dr. Francisco Rodrigues de Freitas
- médico CRM/RO 1419
Fone: (69) 3238-2459
Buritis-RO
CRM 1419/ RO

Globo escolheu como contrapon-
to à capital do Piauí para avaliar 
ações de saneamento básico.

Muita gente não entendeu 
por que o Jornal Nacional (Rede 
Globo) só mostrou cenas da peri-
feria de Uberlândia, onde reside 
gente pobre. O objetivo foi mos-
trar que, enquanto em Teresina 
há esgotos abertos no centro 
da cidade, em Uberlândia, nos 
bairros mais pobres, longe do 
centro da cidade, as pessoas be-
bem água tratada e fluoretada.
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Hábitos e mitos oculares
– mais mitos e verdades

Nova Lei – maior estabilidade 
para gestantes no trabalho

Empregada passa a ter estabi-
lidade se ficar grávida durante 

o contrato de trabalho, inclusive 
no curso do aviso prévio e no 
contrato de experiência. Esse 
direito decorre da Lei 12.812/13, 
sancionada pela Presidente Dil-
ma Rousseff em 16/05/2013. 

A Justiça do Trabalho enten-
dia que no curso do contrato por 
prazo determinado, não haveria 
direito à estabilidade provisória 
garantida no artigo 10, inciso II, 
alínea b, do ADCT da CF/88. O 
contrato de experiência e o perío-
do do aviso prévio são tidos como 
contratos por prazo determinado. 
Por isso, quando uma das partes 
contratantes dá o aviso prévio, o 
termo final do contrato se torna 
conhecido, transmudando-o au-
tomaticamente de contrato por 
prazo indeterminado para deter-
minado. Posição contrária era 
defendida pelo Supremo Tribunal 
Federal que sempre decidiu con-
cedendo a estabilidade garantida 
constitucionalmente à gestante, 
desde a confirmação da ges-
tação até cinco meses após o 
parto, bastava para o STF a com-
provação do estado gestacional, 
independentemente da forma ou 

O computador estraga a 
visão?  

Dr. João Lannes: Não há 
nenhum estudo científico com-
provando que os computadores 
sejam prejudiciais aos olhos. A 
quantidade de radiação ultra-
violeta emitida pelo computador 
está bem abaixo daquela que 
provoca catarata e outras doen-
ças oculares, mesmo após um 
longo período de exposição. 

Ler em automóvel pode pro-
vocar descolamento de retina? 

Dr. João Lannes: Não. O 
movimento em qualquer meio 
de locomoção não causa des-
colamento de retina. Porém, 
não se recomenda a leitura 
em movimento, pois o esforço 
visual será maior, podendo levar 
a um cansaço visual provo-
cando dor de cabeça, ardência e 
lacrimejamento.

Quem força a vista, acaba 
precisando de óculos? 

Dr. João Lannes: O esforço 
que fazemos para enxergar é 
natural e jamais leva ao apare-
cimento de problemas nos olhos. 
Na verdade, se existe necessi-
dade de uso de óculos, tal distúr-
bio geralmente vem por herança 
familiar. Portanto, nada tem a ver 
com os hábitos visuais. 

O uso de óculos faz aumen-
tar ou diminuir os graus?

Dr. João Lannes: Não há 
qualquer influência. Óculos são 
instrumentos usados apenas 
para “compensar” as deficiências 
visuais e ajudar a “ver” melhor. A 
variação dos graus está direta-

mente ligada a fatores genéticos 
(herança familiar) e a alterações 
próprias do organismo de cada 
pessoa. 

Olhos claros são mais “fra-
cos” que os escuros? 

Dr. João Lannes: A colora-
ção dos olhos não tem qualquer 
influência com a maior ou menor 
incidência de doenças oculares, 
assim como a maior ou menor 
sensibilidade à luz. 

Pingar limão é bom para os 
olhos? 

Dr. João Lannes: Não. Do 
ponto de vista médico, o limão é 
totalmente contraindicado para 
uso ocular, pois pode provo-
car irritação nos olhos, podendo 
ocasionar até úlceras de córnea. 

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-RO
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO

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

modalidade da contratação (pra-
zo determinado, indeterminado, 
experiência, aviso prévio, servi-
dora pública estatutária, cargo 
comissionado, celetista, etc.). 

Agora, segundo o Art. 391-A 
da CLT, a confirmação do estado 
de gravidez advindo no curso do 
contrato de trabalho, ainda que 
durante o prazo do aviso prévio 
trabalhado ou indenizado, garan-
te à empregada gestante a es-
tabilidade provisória prevista na 
alínea b do inciso II do art. 10 do 
Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias. Anote-se que a 
lei se refere ao contrato de traba-
lho, estendendo visivelmente o 
benefício à gestante que trabalha 
por prazo determinado e também 
àquela que trabalha por prazo 
indeterminado, incluindo textual-
mente o período de aviso prévio.
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Quem ensina deve apren-
der sempre. É impossível 

falar em educação de qualida-
de sem mencionar a formação 
continuada dos educadores, 
que já vem sendo considerada, 
juntamente com a formação 
inicial, uma questão fundamen-
tal nas políticas públicas para a 
educação.

Diante dos vários papéis 
que vêm sendo desempenha-
dos pela escola na sociedade 
atual, a ela cabe também, além 
do ensino formal, a responsa-
bilidade da mudança de atitu-
de e pensamento dos alunos. 

Mas para tanto, é preciso se 
preparar para os novos e cres-
centes desafios desta geração 
que nunca esteve tão em con-
tato com as novas tecnologias 
e a cada dia recebe mais opor-
tunidades de participação em 
cursos técnicos e seleção para 
estágios em órgãos públicos.

Para contribuir com esco-
la nessa tarefa, a Coordena-
doria Regional de Educação 
(CRE) de Cacoal/Seduc passa 
a realizar intervenções técnico
-pedagógicas, ou seja, a partir 
do monitoramento de todas as 
ações desempenhadas pelas 

O resultado da Educação 
a partir da formação e do monitoramento

202020

Profª. Me. Aparecida de Fátima Gavioli
- Coordenadora Regional de Educação – 
Seduc/RO
- docente da Unesc
Cacoal-RO

Escolas Públicas Estaduais de 
sua jurisdição, são identifica-
das as necessidades e carên-
cias dos diversos setores esco-
lares e então definidas as for-
mações que podem reunir as 
equipes de todas as escolas, 
ou ainda acontecer na própria 
unidade escolar.

A equipe de monitoramento 
está composta por três duplas, 
o que permite atender seis es-
colas por semana. Já a equipe 
de formação envolve professo-
res de todos os componentes 
curriculares e uma pedagoga, 
tendo a colaboração dos de-
mais setores da CRE/Cacoal.

A expectativa é que, a partir 
das ações de monitoramento e 
formação, os resultados educa-
cionais melhorem expressiva-
mente e que os alunos tenham 
cada vez mais oportunidades 
de transformar a realidade so-
cial e econômica do País.

Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Cacoal/Seduc

Fone: (69) 3442-2056
Av. Fortaleza, 5261 – Centro 
– Rolim de Moura-RO

Credibilidade e métodos 
inovadores no ensino de línguas

A diretora proprietária da 
escola WIZARD DE 

IDIOMAS, Ana Cristina Bor-
ges Candido (professora 
de Língua Inglesa e Língua 
Portuguesa), e seu esposo, 
Edmilson Matos Candido 
(empresário), cumprem um 
papel importante na capaci-
tação profissional dos cida-
dãos rolimourenses através 
do ensino de idiomas.

Sempre primando pela 
qualidade dos serviços pres-
tados, a escola está a cada 
dia construindo a credibili-
dade da marca líder de mer-
cado no setor de ensino de 
idiomas. Prova desse reco-
nhecimento é o recebimento 
do TROFÉU ACIRM em 
2012.

A liderança da Wizard se 
deve à qualidade do método 
e da qualificação dos pro-
fissionais, professores com 
Certificado Internacional 
TOEIC.
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Complexo Damásio de Jesus
- os mais renomados professores 
do País vêm até você
Pioneiro no segmento, o Complexo 

Educacional Damásio de Jesus 
(CEDJ) está há mais de 40 anos no 
Brasil preparando pessoas para serem 
aprovadas nos mais concorridos con-
cursos públicos, promovendo-lhes es-
tabilidade profissional e financeira nas 
diversas carreiras, tanto de nível médio 
quanto superior. 

Com vídeo-aulas e todo o apoio tec-
nológico para que os alunos esclareçam 
suas dúvidas em tempo real, o Damásio 
de Jesus abre horizontes também para 
carreiras fiscais, policiais e prepara de 
fato o aluno para o concorrido Exame da 
OAB, além de cursos de pós-graduação 
disponíveis, organizados e ministrados 
por professores experientes com reco-
nhecida referência na área do Direito. 
Certamente o Complexo Damásio de 
Jesus conta com os maiores especialis-
tas do Brasil em suas áreas de atuação. 

Entre os cursos de pós-graduação 
oferecidos estão: Direito Processual Ci-
vil, Direito Civil com ênfase em Direito 
Empresarial, Direito Constitucional Apli-
cado, Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho, Direito Penal e Processo Pe-
nal, Direito Previdenciário, Direito Públi-
co, Direito Tributário, Direito de Família 

e Sucessões, e Gestão Educacional.
O CEDJ tem o melhor corpo docen-

te do Brasil, formando uma equipe de 
doutrinadores comprometidos com o di-
namismo no ensino, empenhados no su-
cesso dos alunos, mantendo um padrão 
de excelência na qualidade dos cursos, 
visando um crescente aumento no índi-
ce de aprovação nos concursos públicos 
e demais áreas. 

São mais de 250 franquias em todo 
País, sendo que, é a única franqueado-
ra na área da educação afiliada à ABF 
(Associação Brasileira de Franchising).

No município de Cacoal a franquia foi 
inaugurada no ano de 2009 pelo ges-
tor Dr. Pedro Rates e a coordenadora 
Juliany Motta. Hoje, sob a gestão de 
Larissa Moreno e Renato Margon, a 
unidade conta com seis salas de apoio, 
ambiente climatizado, sala de estudos 
e recepção confortável, rigorosamen-
te dentro dos padrões de qualidade e 
excelência das franquias Damásio. É 
a ferramenta que você procurava para 
garantir a sua aprovação nos melhores 
concursos públicos do País. A equipe 
Damásio de Jesus aguarda sua visita.
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Um projeto que propõe consultórios médicos com completo centro de diagnósticos à disposição 
- Tudo em espaço nobre, no Centro

Ainda em 2013, a Construtora 
e Incorporadora Cocical im-

pulsionará seus investimentos 
na cidade de Cacoal. “A expan-
são do crédito e desenvolvimento 
do mercado imobiliário de nossa 
região nos fez acreditar ainda 
mais”, comenta o diretor da em-
presa, Adilson Bussola. O mais 
novo empreendimento foi idea-
lizado especialmente para ade-
quar as necessidades dos profis-
sionais de saúde.

Trata-se de um centro médico, 
comumente chamado de “Medi-
cal Center” em outras regiões do 
país, que terá como localização 
a região comercial e de serviços 
mais valorizada da cidade de Ca-
coal. Com uma arquitetura mo-

derna, sofisticada e funcional, o 
centro médico será construído na 
Av. Guaporé, esquina com a Rua 
Anísio Serrão, em frente à Praça 
Municipal. Estará em um raio de 
1.000 metros onde estão os prin-
cipais hospitais e clínicas do mu-
nicípio, que já são referência para 
o interior de Rondônia.

Anexo a um dos mais moder-
nos centros de Medicina Diag-
nóstica em construção da região 
norte, o centro médico oferecerá 
plantas flexíveis para a instalação 
de consultórios médicos das mais 
diversas áreas da medicina, aten-
dendo em especial todas as exi-
gências da AGEVISA – Agência 
Estadual de Vigilância Sanitária.

Segundo o responsável pela 

coordenação dos projetos e 
vendas do empreendimento, o 
empresário Carlos Sefrin, “além 
de moderno e inovador, será a 
oportunidade para os profissio-
nais de saúde estabelecerem os 
seus consultórios próprios e rea-
lizarem um ótimo investimento”. 
Complementa que o empreen-
dimento contará com facilidades 
de agente financiador, sem con-
tar que o médico ao optar pela 
aquisição do consultório estará 
pagando pelo mesmo um valor 
muito menor do que pagaria so-
mente na compra de um terreno 
com a mesma localização.

Um dos mais renomados neu-
rologistas do estado de Rondô-
nia, Dr. Leonilto José de Assis, 

já confirmou a instalação da sua 
mais nova clínica neste empre-
endimento, e acrescenta que “é 
muito mais viável do ponto de 
vista econômico se instalar no 
empreendimento, do que ter que 
manter todas as despesas da 
própria clínica sozinho”.

O funcionamento do centro 
médico, além de encantador 
para os profissionais da saúde, 
em razão dos inúmeros especia-
listas, proporcionará aos pacien-
tes a comodidade conhecida nas 
maiores cidades do Brasil, uma 
vez que será possível ser aten-
dido pelo médico adequado ao 
seu tratamento e ainda realizar 
os exames necessários em um 
único lugar.

CA
PA

O empresário Carlos Sefrin focou a base do projeto no 
programa Ponto de Encontro, conduzido por Jusmar 
Lustoza. Segue o princípio da multidisciplinaridade. 
Medicina moderna e centralizada. 
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Tudo começou no Rio de Janeiro há alguns anos... Malu se 
formou em Direito, e Paulo Rios, em Farmácia e Bioquí-

mica. A “mistura”, além do casamento, projetou o talento de 
ambos na música e foi então que decidiu montar a Banda Mis-
tura Forrozeira que escreveu e continua escrevendo com força 
uma história de sucesso em Rondônia, com projeção também 
fora do Estado. Hoje a dupla já está com sete CDs gravados. 
O volume 4 tem a assinatura da gravadora Paradoxx Music, 
de São Paulo. Entre os marcantes trabalhos, a dupla tem um 
DVD produzido pela renomada gravadora Sky Blue, também 
de São Paulo. 

O tempo foi passando e a dupla Paulo Rios e Malu con-
solidou o seu estilo, sua identidade, como artistas no cenário 
cultural do Estado.  Shows performáticos foram agregados ao 
trabalho. Paulo Rios buscou na arte de interpretar a consonân-
cia com a música, incorporando celebridades únicas, como 
Raul Seixas, Cauby Peixoto, Reginaldo Rossi, Falcão, Frank 
Sinatra, Louis Armstrong, entre outros. Malu acabou entrando 
nesta onda e hoje também domina performances que fazem 
brilhar os olhos do público. Interpreta Carmem Miranda, Elba 
Ramalho, Lisa Minelli, Frenéticas, Gabi Amarantus e outras 
musas. Espetacular! 

Enfim, o show da dupla Paulo Rios e Malu é pura intera-
ção com o público, que participa  de divertidas brincadeiras 
no palco. Além do forró, as modas de viola e o sertanejo uni-
versitário compõem seu rico e animado repertório. Paulo Rios 
e Malu, este casal amado pelo povo de Rondônia, em espe-
cial pelos amigos que têm o privilégio de conviver com eles, 
escolheram há muito tempo a cidade de Rolim de Moura para 
morar. Mas este é só um detalhe! A dupla na verdade é um 
dos grandes patrimônios culturais do Estado, querida e muito 
aplaudida por onde passa. Parabéns e mais sucesso!!

Paulo Rios e Malu 
– dupla que muito orgulha 
o povo de Rondônia

Contato para shows:
Fone: (69) 8483-1010/ 9961-2179

A Clínica CEDIM / MEDIMA-
GEM acaba de adquirir o 1º 

tomógrafo 128 cortes, modelo 
SOMATOM Perspective Sie-
mens, que será instalado no 
Brasil.

Há instalados no Brasil outros 
modelos 128 cortes Siemens 
e demais marcas. Porém, este 
modelo Perspective é o primeiro!

O SOMATOM Perspective é o 
primeiro scanner de Tomografia 

Computadorizada que atende to-
das as necessidades financeiras 
do novo modelo de saúde sem 
comprometer os resultados clí-
nicos. O scanner da tomografia 
computadorizada está carregado 
de inovações tecnológicas, pro-
jetadas para gerenciar o desem-
penho, ao mesmo tempo em que 
expande o portfólio clínico com 
conforto e facilidades adicionais.

Apenas com os tomógrafos 
mais modernos com 64 canais 
ou mais é possível fazer exames 
de angiotomografia coronariana 
(estudo para avaliar as artérias 
coronárias de forma minimamen-
te invasiva). 

A CEDIM / MEDIMAGEM 
está sempre à frente da tecno-
logia. Com um diagnóstico con-
fiável, maior será o sucesso do 
tratamento. 

Mais uma importante aquisição 
na CEDIM / MEDIMAGEM

Rua Quintino Bocaiuva, 2390 
- Jardim Clodoaldo – Cacoal-RO
Fones: (69) 3443-2110 / 3443-2109
3443-4008 / 3443-4009
Plantão: (69) 9212-0940 / 9988-6308
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Assessoria de Comunicação do Cremero
Carlos Araújo – jornalista MTb 162-RO

CREMERO – 50 anos nos trilhos da ética
MEDICINA

A edição e publicação de um livro nar-
rando a trajetória da medicina em Ron-

dônia, não apenas nos últimos cinquenta 
anos, mas desde os primeiros vultos da 
medicina nessa região, foi uma das manei-
ras que a diretoria do Conselho Regional 
de Medicina de Rondônia (Cremero) en-
controu para homenagear a classe médi-
ca de Rondônia, sobretudo os abnegados 
profissionais que dividiram seu tempo entre 
as atividades laborais do consultório e as 
reuniões noturnas ou nos finais de semana 
para colocar de pé esse Conselho que hoje 
a classe médica reconhece como ‘A Casa 
da Ética Médica”.

A solenidade de celebração do cin-
quentenário, com o lançamento do livro e 
a inauguração do painel iconográfico dos 
conselheiros, foi prestigiada pela classe 
médica local e pela diretoria do Conse-
lho Federal de Medicina, para quem, nas 
palavras de seu presidente, Roberto Luiz 
d’Ávila, os Conselhos Regionais de Medi-
cina são como pequenos rios que somam 
para a grandeza do oceano. “Todo mundo 
se admira com a grandeza e a beleza dos 
oceanos, mas às vezes se esquece da im-
portância dos rios, por menor que seja. As-
sim considero o trabalho dos regionais para 
que nós, no Conselho Federal de Medicina, 
possamos ter suporte para soltar nossa voz 
em defesa de uma medicina digna ao povo 
brasileiro”, reiterou.

O livro não se prende aos cinquenta 
anos de funcionamento do CRM-RO. Mui-
to pelo contrário. O editor, médico, artista 
plástico, poeta e escritor Viriato Moura rela-
ta que nas primeiras movimentações para 
a construção da Estrada de Ferro Madei-
ra-Mamoré, um desafio não só para a en-
genharia, mas também para a medicina, já 
que uma das preocupações dos encarrega-
dos pela construção da ferrovia era exata-
mente o ataque de várias doenças da flo-
resta aos trabalhadores, uma das primeiras 
providências era a contratação de médicos.

Na obra, Viriato Moura – ele mesmo 

uma das testemunhas do avanço da medi-
cina em Rondônia, com cerca de 20 anos 
de atividades, e casado com uma das filhas 
do ex-presidente do CRM-RO Hamilton 
Raulino Gondim – narra o avanço da medi-
cina em Rondônia.

Ao discursar na solenidade do Jubileu 
de Ouro, a presidente do Cremero, mé-
dica Maria do Carmo Wanssa, lamentou 
a ausência de alguns dos ex-presidentes 
e disse que a edição do livro foi a melhor 
forma de homenagear não só os médicos 
que já integraram o CRM como conselhei-
ro ou diretor, mas toda a classe médica de 
Rondônia. “Desejo a todos que se deliciem 
com a leitura do livro, uma homenagem do 
Cremero aos médicos e seus familiares”, 
disse Maria do Carmo. Ela realçou ainda a 
importância do trabalho do CRM-RO na de-
fesa da sociedade e das boas práticas mé-
dicas, lembrando que uma das lutas mais 
antigas do Conselho é a disponibilidade de 
hospitais com boa estrutura para atender a 
população.

Para coroamento das comemorações 
do cinquentenário, comemorado no dia 23 
de abril, o Cremero programou para o dia 
seguinte o Fórum de Direito Médico, com a 
palestra inaugural apresentada pelo presi-
dente do CFM, que abordou a “Responsa-
bilidade médica na visão do CFM”. Ainda 
na parte da manhã, o fórum prosseguiu 
com palestra do vice-presidente do CFM, 
Carlos Vital, abordando a “Responsabilida-
de Médica junto ao Código de Defesa do 
Consumidor e ao Código Civil”.

Na parte da tarde foram ministradas as 
palestras “Sigilo Médico e Fornecimento 
de Informações”, com o jurista Alejandro 
Bullón, chefe do setor jurídico do CFM, e 
“Consentimento Livre e Esclarecido e Tes-
tamento Vital – Limites da Autonomia do 
Paciente e da Exclusão de Ilicitude”, apre-
sentada pelo promotor de Justiça do Distri-
to Federal, Diáulas Ribeiro, e pelo médico 
e advogado Edson Andrade, ex-presidente 
do CFM.

Maria do Carmo Wanssa, presidente do Cremero, 
destacou a trajetória da instituição.

Autor do livro 
CREMERO - 50 ANOS NOS 
TRILHOS DA ÉTICA, o médico 
e escritor Viriato Moura, 
autografando a obra.

Sede do Cremero - Porto Velho-RO

Maria do Carmo ladeada pelos ex-presidentes Noel Bispo, 
Marco Antonio Pinto Silveira, José Erodício e Hiran Gallo.



26

É de consenso geral que o 
mercado de trabalho mu-

dou radicalmente nos últimos 
anos. Mudanças tecnológicas, 
crises financeiras e aumento 
da competitividade entre as 
empresas, são  frutos do pro-
cesso da globalização iniciado 
no final do século passado. 
Este novo cenário criou a ne-
cessidade de um profissional 
multifuncional, dono de uma 
postura  pró-ativa  no dia a dia 
de sua empresa.

E como não poderia ser 
diferente, a Unesc (Faculda-
des Integradas de Cacoal), 
pioneira no ensino superior  
em Rondônia e às vésperas 
de completar quinze anos na 
formação de profissionais na 
área das ciências gerenciais,  
inovou mais uma vez ao im-
plantar o conceito de Escola 
de Negócios, com o objetivo 
de entregar ao mercado pro-
fissionais capacitados para 
enfrentar as dificuldades ine-
rentes a esse novo  cenário 
competitivo.

A finalidade da Escola de 
Negócios da Unesc é ampliar 
a atuação dos cursos de Ad-
ministração de Empresas, Ci-
ências Contábeis e Ciências 
Econômicas no âmbito das 
atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão, em consonân-
cia com as demandas da co-
munidade acadêmica e da so-
ciedade. E desse modo busca 
disseminar o conhecimento 
por meio de ferramentas me-
todológicas, valorizar as apli-
cações práticas e, principal-
mente, estreitar laços com a 
comunidade empresarial da 
região por meio de projetos de 
pesquisa, oferta de cursos e 
consultorias.

E os primeiros frutos já 
estão sendo colhidos. Neste 
primeiro semestre, a Escola 
de Negócios da UNESC reali-
zou pesquisa sobre a situação 
do trânsito e  a influência no 
comércio de Cacoal, cujos re-
sultados foram debatidos em 
audiência pública. Implantou 
também o Índice de Preços da 

A dieta da proteína, também 
conhecida como “dieta do 

carboidrato”, foi desenvolvida 
pelo médico americano Robert 
Atkins e valoriza a ingestão de 
proteínas, incluindo as ricas 
em gorduras saturadas, e pre-
ga o corte drástico de carboi-
dratos e fibras, presentes em 
pães e frutas respectivamen-
te. A dieta tem como princípio 
a exclusão dos carboidratos 
do cardápio, e somente a in-
gestão de alimentos proteicos, 
como a carne, leite e ovos, 
ou seja, é uma dieta rica em 
proteína e gordura. Bioquimi-
camente os alimentos com 
alto teor de proteína demoram 
mais tempo a serem digeridos 
e absorvidos. Assim, o orga-
nismo passa a usar a energia 
produzida pela gordura, o que 
leva à perda de peso. 

Mas muito cuidado! As 
condições da perda de peso 
são questionáveis nesta dieta. 
Dentre os principais riscos es-
tão: alto consumo de gordura, 
cansaço e fraqueza, pobre em 
fibras, não favorece a perda 

de peso a longo prazo, favo-
recendo assim o “efeito sanfo-
na” e não permite que após o 
processo de emagrecimento 
ocorra mudança nos hábitos 
alimentares. Por isso, é muito 
importante optar pela reedu-
cação alimentar, com o acom-
panhamento de um nutricio-
nista. “A perda de peso segura 
e duradoura só ocorre quando 
há correção dos hábitos erra-
dos e atividade física regular”, 
ressalta a coordenadora do 
curso de bacharel em Nutri-
ção da Unesc/Cacoal, Profes-
sora Mestre Fernanda Rosan 
Fortunato Seixas. A Unesc/
Cacoal oferece o curso de 
bacharelado em Nutrição com 
duração de 4 anos e corpo do-
cente altamente qualificado. 
“O diferencial do aluno do cur-
so de bacharel em Nutrição da 
Unesc é a vivência intensa da 
prática clínica e também com 
pesquisas científicas e envol-
vimento com projetos sociais”, 
enfatizam as acadêmicas do 
curso de Nutrição Kethulli Ga-
briela, Leonir Soares e Tanis-

Escola de Negócios da Unesc
- formando profi ssionais 
competitivos para o mercado de trabalho

A dieta da proteína

Prof. Me. Gustavo Reis
- administrador CRA/RO 1587
- especialista em Marketing
- Mestre em Ciência da 
Informação
- coordenador da Escola de 
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Cesta Básica  de Cacoal, que 
se encontra disponível para 
consulta da população no se-
guinte endereço: www.unesc-
net.br/escoladenegocios. 

meire Vicente, autoras desta 
pesquisa, sob a supervisão da 
coordenadora do curso.  
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Lidando com a sexualidade 
das crianças 

Falando sobre 
menopausa e climatério

Dra. Gladys Castedo Quispe
- médica ginecologista e obstetra
CRM/RO 1312 – TEGO 0350-2004
CMC - Centro Médico de Cacoal
Fone: (69) 3443-2001
Cacoal-RO

Apesar de estarmos no país 
do carnaval, onde a sexua-

lidade é fortemente explorada 
pela mídia, falar sobre isto ainda 
é um “tabu”. Há ainda por par-
te de pais e educadores muitas 
dúvidas e resistências pautadas 
no mito de que falar sobre sexu-
alidade com uma criança é esti-
mulá-la a iniciar uma vida sexual 
precocemente. 

Ainda na infância, toda crian-
ça passa por um processo de au-
todescoberta sobre o seu corpo, 
e posteriormente a curiosidade 
se volta para o corpo do outro. 
Processo este, natural e extre-
mamente saudável. Os questio-
namentos sobre o nascimento 
dos filhos também são inevitá-
veis e para a maioria dos pais, 
algo assustador e embaraçoso. 
Neste momento muitos pais ten-
dem a procurar orientação pro-
fissional, por temerem que seus 
filhos estejam passando por pro-
blemas, ou mesmo por não sa-
berem lidar com a situação. 

A principal orientação que po-
demos compartilhar com os pais 
é que à medida que a criança 
for perguntando, que o adulto 
lhe responda de forma objetiva, 
utilizando vocabulário adequa-
do à compreensão da criança. 
Responda apenas o que ela lhe 
perguntar. Proporcionar este 
diálogo em casa dá aos pais a 
oportunidade de munir as crian-
ças de informações acrescidas 
dos valores que a família julgar 
necessário. 

Evitar este assunto dentro 
de casa é permitir que as crian-

O que é menopausa e clima-
tério?

Dra. Gladys: A menopausa é 
a última menstruação da mulher. 
O climatério é a fase da vida em 
que ocorre a transição do perío-
do reprodutivo ou fértil para o não 
reprodutivo, devido à diminuição 
dos hormônios sexuais produzi-
dos pelos ovários. A diminuição 
dos níveis hormonais é um fato 
que ocorre com todas as mulhe-
res e se inicia ao redor dos 40 
anos.  A menopausa delimita as 
duas fases do climatério, o clima-
tério pré-menopausa e o pós-me-
nopausa. 

O que a mulher sente nesta 
fase?

Dra. Gladys: Os sintomas 
mais frequentes são: 
• fogachos ou ondas de calor: 
causam uma vermelhidão súbita 
sobre a face e o tronco, acom-
panhados por uma sensação 
intensa de calor no corpo e por 
transpiração. Podem aparecer 
a qualquer hora e muitas vezes 
são tão desagradáveis que che-
gam a interferir nas atividades do 
dia a dia.
• alterações urogenitais: causa-
das pela falta de estrogênio (hor-
mônio predominante na mulher) 
o que torna frágil o epitélio (re-
vestimento) da vagina, a ponto 
de sangrar; entre outras carac-
terísticas. 
• alterações do humor: sintomas 
emocionais, tais como ansieda-
de, depressão, fadiga, irritabilida-
de, perda de memória e insônia 
devido às alterações hormonais 
que afetam a química cerebral.

ças busquem estas informações 
com pessoas externas que nem 
sempre terão a preocupação de 
orientar adequadamente. Poder 
falar com a família sobre as dúvi-
das que surgem em decorrência 
do desenvolvimento, facilitará 
para o desenvolvimento de uma 
criança segura e melhor orien-
tada para se proteger de alguns 
riscos que o mundo proporciona.

Carla Ilara Almeida Vieira
- psicóloga CRP/01 - 10563
- graduada pela Universidade 
Federal de Rondônia
- Mestre em Psicologia pela 
Universidade Federal de Rondônia
- especialista em Psicologia do 
Trânsito e Psicologia Escolar

Colaboração:
Nadja Maria Pereira Ricardo
- psicóloga CRP/01 - 5244

Fone: (69) 3441-3667
Cacoal-RO

• modificação da sexualidade: 
diminuição do desejo sexual (li-
bido), que pode estar alterado 
por vários motivos, entre eles a 
menor lubrificação vaginal.
• aumento do risco cardiovas-
cular: pela diminuição dos ní-
veis de estrogênio. O estrogênio 
protege o coração e os vasos 
sanguíneos contra problemas, 
evitando a formação de trombos 
que obstruem os vasos e man-
tendo os níveis do bom coleste-
rol.
• osteoporose: é a diminuição 
da quantidade de massa óssea, 
tornando os ossos frágeis e mais 
propensos às fraturas. Embora 
algumas mulheres possam não 
apresentar nenhum sintoma, al-
guma manifestação silenciosa da 
deficiência hormonal pode estar 
ocorrendo. O ideal é fazer os exa-
mes preventivos periodicamente 
com reposição hormonal guiada 
pelo médico ginecologista.
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Fungos 
– uma ameaça aos pulmões

Repelentes e as crianças

Pressão alta: uma doença silenciosa 

O meio ambiente está carre-
gado de diversos fungos e, 

geralmente, estes flutuam no ar, 
podendo ser inalados até os pul-
mões. Como muitas infecções 
fúngicas evoluem lentamente, 
podem transcorrer meses ou 
anos antes que o indivíduo infec-
tado perceba a necessidade de 
cuidado médico. Essas infecções 
podem ser de difícil tratamento e 
este normalmente é prolongado. 
Destaco as seguintes doenças 
pulmonares fúngicas:

HISTOPLASMOSE: Infecção 
causada pelo fungo Histoplasma 
capsulatum, que afeta principal-
mente os pulmões, mas que pode 
algumas vezes disseminar-se por 
todo o corpo. A contaminação se 
dá através da inalação de partícu-
las de poeira do solo, como o de 
vales próximos a rios e com gran-
de quantidade de excrementos 
de aves (principalmente pombos) 
e morcegos. O fungo também é 
encontrado até uma profundida-
de de 20 cm do solo. Dessa for-
ma, atividades de escavação e/
ou construção também oferecem 
risco. Sabe-se que existe uma 
associação entre o desenvolvi-
mento de histoplasmose pulmo-
nar crônica e o tabagismo.

PARACOCCIDEOIDOMICOSE: 
É causada pelo Paracoccidioi-
des brasilienses. O fungo habita 
em meio vegetal, fragmentos de 
madeira, folhas, gravetos. É o 
famoso “fungo do capim”. O tatu 
também pode conter o parasito.

ASPERGILOSE: Costumeira-
mente, o paciente infectado tem 

A pele das crianças é mais sen-
sível que a dos adultos devido 

à imaturidade dos mecanismos 
de defesa e da função de bar-
reira da pele. Por este motivo, a 
criança torna-se mais suscetível 
a alergias, irritações, infecções e 
absorção de ativos tóxicos e/ou 
de ação sistêmica.

Quando se trata de repelentes 
devemos ficar atentos 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 impe-
de que os insetos sintam o odor 
humano. Quanto maior a concen-
tração de deet, maior o tempo de 
eficácia. Crianças com menos de 
12 anos não devem usar repelen-
tes com concentração maior que 
10% devido ao risco de intoxica-
ção, e é contraindicado em crian-
ças abaixo de 2 anos.

A aplicação deve ser feita 
apenas nas áreas de pele des-
coberta, evitando o rosto, sobre 
pele íntegra, sem ferimentos ou 
irritações. É indicado o uso ape-
nas 3 vezes ao dia e a lavagem 
das mãos após. O uso do prote-
tor solar é indispensável, e deve 
ser aplicado em casa, 15 minutos 
antes da aplicação do repelente. 

A hipertensão arterial, conhe-
cida popularmente como 

“pressão alta”, é o principal fator 
de risco para as doenças car-
diovasculares, como o infarto 
do miocárdio, insuficiência car-
díaca e renal, acidente vascular 
cerebral (“derrame”) e proble-
mas de circulação. 

A doença afeta cerca de 30% 
da população adulta e 60% dos 

idosos, sendo que em 95% dos 
casos a causa é desconhecida.

A hipertensão acontece 
quando a pressão arterial está 
acima do limite considerado 
normal, que é a máxima em 120 
e a mínima em 80 milímetros de 
mercúrio, ou simplesmente 12 
por 8. Valores inferiores a 14 
por 9 podem ser considerados 
normais a critério médico.
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Clínica Berno
Fone: (69) 3441-8126
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO
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Hospital e Maternidade São Paulo
Fones: (69) 3441-4611 / 3441 4612 / 
8494-3998
e-mail: denise.flavia@yahoo.com.br
Cacoal-RO

baixa imunidade e o pulmão é o 
órgão alvo. Como é um fungo que 
gosta muito de ar, habita facil-
mente as vias aéreas humanas.

CRIPTOCOCOSE: É uma 
infecção causada por Crypto-
coccus neoformans.  As mani-
festações mais comuns são a 
pneumonia e a meningite. Esse 
fungo é encontrado em frutas, 
cereais, árvores e nas fezes de 
aves, como os pombos, conside-
rados os principais transmissores 
da doença. Os seres humanos 
são geralmente contaminados 
através da inalação das fezes 
dessas aves, resultando em uma 
infecção respiratória, que nos in-
divíduos com baixa imunidade, 
pode se espalhar pelo sangue 
causando danos que podem le-
var à morte.

O maior risco de desenvol-
ver a doença está associado à 
história familiar de pressão alta, 
obesidade, estresse, falta de ati-
vidade física, elevada ingestão 
de sal, alcoolismo e tabagismo.

Na maioria dos casos não 
são observados sintomas, e 
quando estes ocorrem, são co-
muns a outras doenças, tais 
como dor de cabeça, tonturas, 
cansaço, náuseas e falta de ar. 
Neste momento a doença está 
instalada e já comprometeu o 
funcionamento de vários ór-
gãos. Por isso, a pressão alta 
é conhecida como uma doença 
silenciosa. Isto pode dificultar o 
diagnóstico ou fazer com que os 
pacientes esqueçam de usar os 
medicamentos.

Cada um tem de ser reaplicado 
de acordo com a necessidade 
pois o protetor perde o efeito 
mais rápido. Por isso, produtos 
“2 em 1” não são indicados.

Depois de escolhido o produto 
correto, basta seguir as orienta-
ções de uso. É muito importante 
que se tenha cautela na escolha 
dos produtos usados na pele das 
crianças, como hidratantes, cre-
mes protetores para a área das 
fraldas, repelentes e protetores 
solares.  A orientação adequada 
sobre o uso destes produtos é de 
fundamental relevância nos cui-
dados diários das crianças.
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Débito Fiscal
– qual a melhor solução?

O que é estrabismo?

Hodiernamente, as empresas 
ou pessoas físicas que so-

frem execuções fiscais se apres-
sam a comparecer no órgão exe-
quente a fim de “parcelar o débi-
to”, acreditando que seja a única 
ou a melhor saída, sem saberem 
que atualmente o parcelamento 
do débito tem resultado em reco-
nhecimento desse.

Muitos não sabem também 
que em várias execuções propos-
tas os créditos tributários estão 
prescritos ou que a notificação do 
lançamento pode ter sido irregu-
lar, ou, ainda, não ter existido, o 
que implica em nulidade do dé-
bito fiscal e consequentemente a 
extinção da execução.

Ademais, uma das mais co-
muns consequências de quem 
sofre a execução fiscal é a in-
clusão de seu nome no CADIN 
– Cadastro Informativo de crédi-
tos não quitados do setor público 
federal.

Com a inclusão dos dados no 
cadastro, o executado (pessoa fí-
sica ou jurídica) fica impedido de 
transacionar junto a instituições 
financeiras e bancárias, como 
contratar empréstimos, financia-
mentos e até mesmo comprar e 
vender imóveis, que serão finan-
ciados junto aos Bancos, uma 
vez que a certidão negativa de 
débitos fiscais do vendedor e 
comprador é documento obriga-
tório para o processo de libera-
ção de financiamento.

Nesses casos, é possível o 
ajuizamento de remédio cautelar 
visando a exclusão do nome do 

Dr. Stênio: É um tipo de al-
teração ocular que desalinha os 
olhos para direções diferentes. 
O desvio dos olhos pode ser 
constante e sempre notado, ou 
poderá ter períodos normais e 
períodos com olhos desviados. 
Um dos olhos poderá estar dire-
cionado para frente, enquanto o 
outro fica desviado. O estrabismo 
é mais frequente entre as crian-
ças, porém pode ocorrer também 
nos adultos. Nos adultos o es-
trabismo pode ter alguns fatores 
envolvidos, tais como doenças 
neurológicas, diabetes, doenças 
de tiroide, tumores cerebrais, 
acidentes,... 

Quais são as causas?
Dr. Stênio: O cérebro controla 

os músculos oculares. Isto expli-
ca porque crianças com paralisia 
cerebral, Síndrome de Down, 
hidrocefalia, tumores cerebrais 
podem desenvolver estrabismo. 
Quando a visão de um dos olhos 
embaçar devido à catarata ou a 
outra lesão, geralmente o olho 
se torna estrábico também. Caso 
haja suspeita, visite seu médico 
oftalmologista.

E como é o tratamento?
Dr. Stênio: O mais importante 

é preservar a visão, colocar os 
olhos de forma paralela e recu-
perar a visão binocular. O trata-
mento do estrabismo vai depen-
der muito de sua causa e pode 
ser clínico, óptico ou cirúrgico. 
As etapas do tratamento podem 
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devedor do CADIN, ou ainda, a 
concessão de certidão positiva, 
com efeito de negativa, a fim de 
não atrair maiores prejuízos ao 
executado, enquanto ainda não 
julgada a execução fiscal.

Por isso, há a necessidade 
de consultar e contratar advo-
gado a fim de examinar todas 
essas questões e fazer a melhor 
defesa, evitando o reconheci-
mento do débito pela empresa, 
pelo simples fato de aderir a 
parcelamento.

consistir em colírios específi-
cos, correção do erro refracional 
com a indicação de óculos, uso 
de oclusão de um olho para tra-
tar a ambliopia ou cirurgias, que 
podem corrigi-lo.  Nem todo tra-
tamento de estrabismo é cirúrgi-
co. Quando se trata de correção 
estética na criança e adulto ou 
cirurgia funcional no adulto, o 
procedimento pode ser feito em 
qualquer idade. 

Instituto Oftalmológico Cacoal
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Pratique seu idioma favorito
onde e quando quiser.

O Cyber Fisk é um conjunto de ferramentas e atividades 
interativas que tem como objetivo incentivar os alunos a 
praticarem inglês, espanhol ou português além da sala de 
aula. Ele foi projetado para que o conteúdo das aulas 
possa ser consolidado e expandido de forma dinâmica e 
divertida em sua própria casa ou escritório; ampliando, 
dessa maneira, o tempo de exposição à língua.

O Cyber Fisk possui sete módulos diferentes e de fácil 
acesso. Com essa plataforma virtual, o aluno agiliza sua 
aprendizagem e adquire maior confiança no uso do novo 
idioma, pois, através desse recurso, ele consegue 
aprimorar todas as habilidades comunicativas – fala, 
compreensão auditiva, leitura e escrita.

0800 773 3475 www.fisk.com.br

- Conteúdo Exclusivo Online
- Jogos e Atividades Interativas

- Treino de Conversação
- Praticidade e Diversão

- Aprendizado Além da Sala de Aula

O Tribunal do Júri

O Tribunal do Júri
Nasceu lá na Inglaterra
Através da Magna Carta
Do Rei João Sem-Terra

Sua criação visava
Um tratamento igualitário
Submetendo o homem 
A um julgamento paritário

Na Constituição brasileira
O Júri tem competência 
Para os crimes dolosos 
contra a vida
Seja consumado, 
seja por tentativa

Plenitude de defesa
Soberania dos veredictos 
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O Cyber Fisk é um conjunto de ferramentas e ati-
vidades interativas que tem como objetivo incentivar 
os alunos a praticarem inglês, espanhol ou português 
além da sala de aula. Ele foi projetado para que o con-
teúdo das aulas possa ser consolidado e expandido 
de forma dinâmica e divertida em sua própria casa ou 
escritório, ampliando, dessa maneira, o tempo de ex-
posição à língua. 

Com essa plataforma você poderá agilizar sua 
aprendizagem e adquirir maior confiança no uso do 
novo idioma, pois através dela você conseguirá apri-
morar todas as habilidades comunicativas – fala, com-
preensão auditiva, leitura e escrita.

O Cyber Fisk possui sete aplicativos diferentes e 
de fácil acesso. Grande parte das atividades está di-
retamente relacionada ao vocabulário e às estruturas 
apresentadas no estágio que você está cursando. Por 
isso, você pode fazê-las logo após a aula, para fixar e 
ampliar o que foi aprendido, ou posteriormente para re-
visar e checar o que foi realmente assimilado. Também 
é possível acessar o conteúdo dos estágios cursados 
anteriormente. Assim, você pode recordar qualquer ou-
tro conteúdo e refazer atividades quando quiser.

Pratique seu idioma favorito
onde e quando quiser.

- conteúdo exclusivo on-line
- jogos e atividades interativas

- treino de conversação
- praticidade e diversão

- aprendizado além da sala de aula

(69) 3441- 4701  
fiskcacoal@gmail.com
www.fisk.com.br

TODO MUNDO 
FALA BEM.

SEU CURSO VIA 
WEB!

Sigilo das votações
Prescreve o artigo quinto

A Constituição prevê 
os Conexos
Homicídio, Aborto 
e Infanticídio 
Prevê possibilidade 
de ampliação
Bem como Participação 
em Suicídio

Importante instituição
Com princípios próprios 
e marcantes
Ora desacreditada 
e decadente
Ora respeitada e imponente
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Metatarsalgia é um tipo de dor 
que se localiza logo atrás 

dos dedos (embaixo da “bola do 
pé”), sendo mais comum nas mu-
lheres por usarem saltos altos e 
solados finos na frente, ou sapa-
tos baixos, moles, maleáveis, co-
mo sandálias rasteirinhas. Pes-
soas com pés muito arqueados 
têm uma tendência ao encurta-
mento da musculatura da pan-
turrilha e isto leva à sobrecarga 
grande na parte da frente dos 
pés, causando dor.

Segundo alguns autores, a 
metatarsalgia é, em 92% dos ca-
sos, de origem mecânica, e os 
demais 8% são atribuídos às ou-
tras patologias. Desta forma, sim-
plificando, em condições estáti-
cas o peso do corpo se distribui 
cerca de 60% para o calcanhar. 
O antepé recebe uma carga de 
32%, dos quais 28% estão situ-
ados sob as cabeças dos meta-
tarsos e 4% nos dedos. Então, a 
carga distribuída no antepé du-
rante a marcha se concentra nor-
malmente nos três metatarsos 
centrais. 

A principal queixa clínica é a 
dor. De forma geral, relaciona-
se diretamente com a marcha 
ou ficar em pé por muito tempo. 
Nos quadros iniciais a dor é ge-
ralmente leve, pouco incapaci-
tante e melhora com o repouso. 
Com a progressão e estrutura-
ção das deformidades, torna-se 
intensa, constante e altamente 
incapacitante.

O achado de exame mais 
constante é a presença de hi-
perqueratose (calosidades) nas 
regiões de maior pressão. O tra-

Muitas pessoas têm a ideia er-
rada de que os cálculos re-

nais são causados ou mesmo 
agravados por beber muita água 
mineral. Pedras nos rins são 
constituídas por minerais e con-
têm principalmente oxalato de cál-
cio e fosfato de cálcio. No entan-
to, não é verdade que pedras nos 
rins são causadas devido à inges-
tão de água mineral. Pesquisado-
res da Universidade de Bonn, na 
Alemanha, investigou benefícios 
minerais saudáveis da água em 
termos de redução do risco de for-
mação de pedras nos rins. Resul-
tados deste ensaio clínico foram 
publicados no European Journal 
of Clinical Nutrition. Revelou que 
o magnésio e o cálcio na água 
mineral melhorou a saída do pH 
urinário e a excreção de oxalato, 
dois fatores importantes que re-
duzem o risco de desenvolver pe-
dras nos rins.

Outro estudo, realizado na 
África do Sul, descobriram que a 
água mineral contendo cálcio e 
magnésio merece ser considera-
da como um possível agente te-
rapêutico ou profilático em doen-
ças como pedras nos rins. Assim, 
a água mineral potável realmente 
minimiza o risco de formação ou 
crescimento de cálculos renais. 
Além disso, tanto o potássio como 
o magnésio são essenciais para 
a utilização adequada de cálcio 
(que é o principal elemento pre-
sente em pedras nos rins). Assim, 
a deficiência de potássio pode le-
var a um aumento do risco de de-
senvolvimento de pedras nos rins, 
não só, mas também à pressão 

Dr. Pedro Tércio Maia 
– médico ortopedista
CRM/RO 1287 TEOT 5832
- membro da Sociedade Brasileira 
de Terapia por Ondas de Choque 
Extracorpóreas
- membro da Sociedade Brasileira 
de Ombro e Cotovelo
Fone: (69) 3441-2483 / 3441-6996
Cacoal-RO

Dra. Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT
- CRQ 14100291
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A água mineral 
leva a pedras nos rins?? 

Dor em consequência do calçado
tamento está associado ao diag-
nóstico médico, com indicação 
de fisioterapia, incluindo ou não 
o uso de medicações anti-infla-
matória e analgésica. Também 
é necessária a retirada da sobre-
carga imediata e, no momento de 
retornar às atividades, tanto coti-
dianas quanto esportivas, talvez 
seja importante o uso de palmi-
lhas. Mais uma vez, fica a dica 
do uso de calçados adequados 
para qualquer atividade que vá 
realizar.

arterial alta, bem como à densi-
dade óssea comprometida devido 
ao aumento da quantidade de cál-
cio a ser eliminado através da uri-
na. Em águas potáveis de tornei-
ra o potássio não está presente. 
Quando uma pessoa é diagnosti-
cada com pedras nos rins, ela é 
encorajada a aumentar a sua in-
gestão de potássio e magnésio na 
dieta, uma vez que estes compe-
tem com o cálcio para a absorção. 
Assim, a presença de magnésio e 
potássio diminui a probabilidade 
de formação de cálcio e cristais 
de ácido úrico no corpo, prevenin-
do a formação de cálculos renais. 

Fonte: European Journal of Clinical Nutrition
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O funcionamento do intestino
- falando sobre a SII

O que é Síndrome do In-
testino Irritável - SII?

Dr. Arthur: É um conjunto 
de manifestações gastrointes-
tinais crônicas ou recorrentes, 
não associadas a qualquer 
alteração bioquímica ou es-
trutural conhecida. 10-20% da 
população é afetada. Entre os 
diagnosticados, a maioria são 
mulheres, geralmente no final 
da adolescência, ou antes dos 
30.

Como se desenvolve?
Dr. Arthur: A causa não 

é bem conhecida e, portanto, 
não se sabe como e quando 
uma pessoa passa a apresen-
tar sintomas. Acredita-se que 
as alterações nos movimentos 
que levam o alimento da boca 
ao ânus (motilidade intestinal) 
e os estímulos elétricos, res-
ponsáveis por esse movimen-
to, estejam envolvidos. Obser-
vou-se também que indivíduos 
com SII têm um limiar menor 
para dor, ou seja, menores 
volumes de gases ou fezes 
dentro do intestino são capa-
zes de gerar uma sensação de 
dor, enquanto que indivíduos 
sem a síndrome provavelmen-
te não teriam este desconfor-
to. Alterações psicológicas; 
depressão, ansiedade; são 
frequentes entre pessoas com 
SII que procuram atendimento 
médico. É possível que elas 
percebam e reajam de manei-
ra mais intensa a estímulos 
menores.

O que sente?
Dr. Arthur: Os principais 

sintomas são dor e distensão 
abdominal, associadas a um 
aumento da frequência diária 
de evacuações e amolecimen-
to das fezes. Períodos sin-
tomáticos podem se alternar 
com períodos assintomáticos 
de até vários anos, mas que, 

por fim, tendem a recorrer. A 
dor geralmente é do tipo cólica 
intermitente e mais localizada 
na porção inferior do abdô-
men. Costuma aliviar com a 
evacuação e piorar com es-
tresse ou nas primeiras horas 
após as refeições. As fezes, 
na maioria dos pacientes, são 
diarreias (amolecidas ou aquo-
sas), podendo conter muco. 

Como o médico faz o 
diagnóstico?

Dr. Arthur: É feito com base 
nos sintomas e os exames clí-
nico/laboratoriais não devem 
apresentar alterações. Outros 
exames não têm a intenção 
de confirmar o diagnóstico, e 
sim, de afastar outras causas 
de sintomas semelhantes, 
já que não há exame capaz 
de comprovar o diagnóstico. 
Pessoas com sintomas após 
os 40 anos e aqueles com 
história familiar de câncer de 
cólon, uma avaliação através 
de colonoscopia, por exem-
plo, pode ser indicada. Febre, 
sangramento, anemia, perda 
de peso, sintomas durante a 
noite de diarreia de grande 
volume e frequência, não são 
características da SII e devem 
desencadear a investigação 
de outra causa.

Como se trata?
Dr. Arthur: Ter o conheci-

mento de que se trata de uma 
doença de evolução benigna e 
que não acarreta ou progride 
para nenhuma outra circuns-
tância mais grave, é um passo 
muito importante, capaz de, 
por si só, tranquilizar e fazer 
com que os sintomas sejam 
mais bem tolerados. O fato 
de fatores psicológicos pode-
rem estar associados, não se 
deve pensar que esses são 
imaginários. Eles existem, po-
rém sua causa e mecanismo 

ainda não podem ser expli-
cados pela ciência. Uma die-
ta rica em fibras costuma ser 
útil em pacientes com queixa 
de constipação, e o melhor 
trânsito intestinal pode aju-
dar pacientes com queixa de 
flatulência excessiva. Como 
alguns alimentos são mal to-
lerados, elaborar um diário ali-
mentar correlacionando sinto-
mas com alimentos ingeridos 
previamente pode ser capaz 
de detectar alimentos desen-
cadeantes. Alguns vegetais, 
como feijão, repolho, couve-
flor, cebola crua, uva e ameixa 
são causadores de dor ou dis-
tensão em certos pacientes. 
Vinho, cerveja e alimentos ou 
bebidas com cafeína (café, 
chá, etc.) também podem ser 
mal tolerados. É importante 
conhecer bem cada caso e se-
guir as orientações médicas.

Como se previne?
Dr. Arthur: Como o co-

nhecimento das causas e 
mecanismos da doença ain-
da é pequeno, não há for-
mas de prevenção. A busca 
de atendimento médico para 
esclarecimento e manejo de 
sintomas específicos evita 
que a doença cause maiores 
consequências. 
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Da responsabilidade 
civil de boates e casas de show 

Comer peixe faz bem à saúde

No ramo do entretenimento 
de jovens e adultos sobres-

saem-se as boates e casas de 
show como de maior predileção 
na vida noturna de várias cida-
des. Dentro delas é celebrado 
verdadeiro contrato complexo, 
onde diversas figuras jurídicas 
contratuais concorrem para sua 
formação, como por exemplo, 
compra e venda de bebidas e 
alimentos, prestação de serviço 
audiovisual, colocação de pista 
para dançar, entre outros, afuni-
lando-se todos esses elementos 
para um fim determinado, qual 
seja, promover a diversão de 
sua clientela.

Certamente outro elemento 
que se faz presente na relação 
contratual estabelecida entre 
boates e casas de show com os 
seus frequentadores é a dispo-
nibilização contínua e ininterrup-
ta de segurança, prestada por 
aquelas a estes últimos. O con-
trato de prestação de serviço de 
segurança é elemento inerente 
a este tipo de relação negocial 
complexa, indissociável de sua 
substância final.

Incumbe ao estabelecimento 
oferecer aos clientes condições 
para que eles possam se divertir 
com tranquilidade e segurança, 
cuidando de manter fiscalização 
adequada e eficiente para que 
esse objetivo seja alcançado.

A relação de consumo está 
exatamente na natureza do ser-
viço prestado, isto é, no ofereci-
mento de condições para que o 

Miguel Antonio Paes de Barros Filho
- acadêmico de Direito da UNIR/Cacoal
- funcionário de carreira do Banco do 
Brasil - Agência de Cacoal
- estagiário na 
Paes de Barros Advocacia
www.paesdebarros.adv.br
e-mail: miguel1798@gmail.com
Fone: (69) 3441-1038 / (69) 9272-4503 
/ (69) 8471-3643 
Cacoal-RO

consumidor que lá se encontra 
possa desfrutar do serviço de di-
versão oferecido pela casa no-
turna com proteção, com segu-
rança. Certo que na relação de 
consumo entre a casa noturna 
e o consumidor, aquela garanta 
que este possa se divertir sem 
ser injustamente agredido por 
incidente que gere dano capaz 
de prejudicar sua integridade fí-
sica ou moral.

     Assim, uma vez defeituosa 
a prestação do serviço de se-
gurança e proteção à clientela, 
resta caracterizada a responsa-
bilidade civil de boates e casas 
de show, surgindo a necessida-
de das mesmas repararem to-
dos os danos causados, sejam 
materiais, morais e/ou estéticos. 

O peixe é um alimento sabo-
roso que deveria fazer parte 

das nossas refeições diariamen-
te. Cada brasileiro consome em 
média menos de 7 quilos de pei-
xe por ano. A quantidade mínima 
recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde é 12 quilos.

Para quem quer manter uma 
dieta saudável, o peixe é um im-
portante aliado, devido ao seu 
baixo teor de gordura saturada. 

Vamos conhecer um pouco 
mais deste alimento considerado 
tão saudável e benéfico, o que 
o seu consumo pode fazer pela 
nossa saúde e quem sabe assim 
não mudamos o conceito e pas-
samos a consumir mais peixe? 

Para começar, o peixe é rico em 
proteínas. Tem grande quantida-
de de minerais, entre eles cálcio, 
fósforo, iodo e cobalto, e é tam-
bém fonte das vitaminas A, D e 
B. E a melhor notícia é que pei-
xe tem pouca gordura, e isso faz 
com que sua digestão seja mais 
rápida. Também é responsável 
por baixar o índice de triglicéri-
des e a pressão sanguínea, pre-
venindo contra a aterosclerose 
(endurecimento das artérias), 
infarto e derrame.

Outra grande vantagem dos 
peixes é a facilidade em seu 
preparo. Os peixes frescos cozi-
nham em pouquíssimo tempo e 
podem ser usados em diversas 
preparações, como: ao molho, 
empanado, assado, ensopado, 
cozido, grelhado, frito e até mes-
mo cru.

Para todos que sentem aque-
la “preguicinha” de comprar pei-
xe fresco, limpá-lo e prepará-lo, 
e não querem perder mais os 
benefícios oferecidos pelo Ôme-
ga 3, saibam que o Restaurante 
Ácqua tem o peixe como priori-
dade diária em seu cardápio. De 
domingo à sexta-feira você pode 
saborear um delicioso peixe que 
além de contribuir para uma saú-
de melhor, refina o seu paladar. 

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

Com 18 anos recém-completados, a 
Unimed Ji-Paraná tem muito o que 

comemorar.   O empenho em oferecer o 
melhor da medicina sem deixar de fora 
o lado humano da profissão deu resulta-
do: a cooperativa é hoje a líder do mer-
cado de saúde no Estado de Rondônia.  
E os números comprovam. São mais de 
47 mil vidas. 

Por investir na qualidade da gestão e 
do atendimento, a Unimed Ji-Paraná é 
bem avaliada pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS) e faz questão de cumprir 
todas as suas exigências para dar maior 
segurança aos seus beneficiários. No 
Índice de Desempenho da Saúde Su-
plementar (IDSS), divulgado pela ANS 
no final do último ano, a cooperativa 
atingiu a pontuação na faixa de 0,60 a 
0,79, próxima da faixa mais alta de 0,80 
a 1,00. Essa ferramenta utilizada pela 
ANS avalia a qualidade das operadoras 
de planos de saúde anualmente.

Um dos principais diferenciais da 
Unimed Ji-Paraná é o Programa de Me-
dicina Preventiva que promove ações 
visando estimular, melhorar ou man-
ter o estado de saúde e qualidade de 
vida de seus clientes. Os atendimentos 

valorizam a humanização através de 
abordagem multidisciplinar e da busca 
de oportunidades para identificar fato-
res de risco à saúde. Pela importância 
do programa, a cooperativa possui um 
núcleo que oferece uma variedade de 
serviços aos clientes, com o objetivo de 
promover qualidade de vida através de 
ações que contribuam para a mudança 
de atitude, através de hábitos saudáveis 
e estimulando tanto a prevenção quanto 
o controle de doenças crônicas; traba-
lho que tem contribuído para o bem-es-
tar e a saúde de centenas de pessoas.

Com muito empenho de seus 167 mé-
dicos cooperados, a Unimed visa cres-
cer cada vez mais. Para o presidente da 
Unimed Ji-Paraná, Dr. Gilberto Domin-
gues, o negócio se tornou sustentável 
porque a cooperativa foi criada por mé-
dicos e nasceu do desejo de melhores 
condições para a prática da medicina. 
“Celebrar 18 anos com credibilidade e 
com sólidos compromissos com os nos-
sos clientes só foi possível graças ao 
cooperativismo empreendedor de nos-
sos colegas médicos”, destacou.

Contato:
Fone: (69) 3411-3800
comunicacao@unimedjpr.com.br
www.unimedjpr.com.br

A Unimed Ji-Paraná trabalha 
há 18 anos em prol da saúde 

dos seus mais de 47 mil clientes, 
o seu maior patrimônio
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A comunicação
 - o prospecto de uma estratégia

Para que possamos entender a respei-
to da “comunicação como fonte estra-

tégica”, faz-se necessário refletir acerca 
dos termos isoladamente; ‘comunicação 
– estratégica’.

A comunicação, do ponto de vista da 
linguística, nada mais é do que a interação 
existente entre um determinado grupo que 
usa a mesma língua ou o mesmo dialeto, 
tendo em vista a diversidade linguística 
considerando a heterogeneidade no dis-
curso, procurando adequá-lo estrategica-
mente para que o fenômeno da comunica-
ção processe-se devidamente.

Por outro lado, a estratégia deve ser 
entendida como o uso devido dos concei-
tos teóricos e práticos adquiridos na reali-
zação de um trabalho com a intenção de 
atingir os objetivos pretendidos em sua 
especificidade.

Entendendo assim, temos a interlocu-
ção como um processo de comunicação 
simultânea, independente, interagindo 
os participantes de maneira equivalente, 
observando a ‘comunicação estratégica’; 
aquela capaz de suprir e  de se acomodar 
propositadamente num contexto linguísti-
co de uma determinada interação interlo-
cutiva entre os falantes, ou seja, fazer-se 
entender. Tal acomodação busca estabe-
lecer critérios que respeitam um movimen-
to recíproco de informações que podem 
ultrapassar o significado nas palavras, fir-
mando-o também nos próprios participan-
tes dela proferidos.

Sendo assim, voluntariamente, o ‘in-
terlocutor’ dotado de conhecimento lin-
guístico irá constatar a práxis verdadeira, 
intenção esta do seu objeto específico; a 
linguagem no processo da comunicação 
- que interage diante dos fatos empíricos 
- que o sujeito já conhece, transforma e é 
transformado constantemente ao longo da 
história.

Sérgio Nunes de Jesus – professor
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Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – 
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UMA REFERÊNCIA NO VAREJO DE MODA NACIONAL

Manter-se bem sucedida no 
mercado, conquistando e en-

cantando cada vez mais clientes e 
consumidores, é um desafio cons-
tante. Por isso, a Cia. Hering in-
veste em suas marcas inovando e 
surpreendendo sempre. Presente 
nos principais pontos comerciais 
do País, a franquia Hering Store 
se caracteriza pela variedade de 
produtos oferecidos. Um de seus 
diferenciais é o rápido atendimen-
to às necessidades e desejos 
dos consumidores, com peças 
que agradam a todos os gostos e 
estão em constante sintonia com 
as tendências internacionais da 
moda.

Veja alguns diferencias da 
Hering Store:

- Marca internacionalmente 
conhecida
- Ampla gama de serviços e 
produtos
- Credibilidade transmitida 
ao público consumidor
- Desenvolvimento de franquias 
com abordagem séria, apoiada 
numa estrutura sólida e com 
comprovada presença no 
mercado
- Coleções no conceito fast 
fashion
- Ampla oferta na linha de 
básicos
- Qualidade premium

A TRAJETÓRIA SURPREENDENTE 
DE QUEM SEMPRE ESTÁ À FRENTE

A história da Cia. Hering co-
meçou em 1880, quando os ir-
mãos Hermann e Bruno Hering, 
imigrantes alemães, fundaram 
na cidade de Blumenau (SC) 
uma confecção de camisetas, 
dando continuidade a uma tra-
dição familiar, que remonta do 
século XII.

Passados mais de 130 anos, 
a Cia. Hering é hoje a maior em-
presa de produtos de vestuário 
do Brasil e a segunda da Améri-
ca Latina. A sua filosofia de tra-
balho está sempre em sintonia 
com as tendências e exigências 

Av. Porto Velho, 2473 - Centro 
– Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-8854 / 3441-8804
E-mail: heringstorecacoal@hotmail.com
www.hering.com.br

do mercado.
Foi em 1993 que a Cia. He-

ring buscou através do sistema 
de franchising uma alternativa 
para implementar e difundir seu 
conceito de negócio. Os méto-
dos e os processos que carac-
terizam o atendimento e a co-
mercialização de seus produtos 
foram uniformizados pela rede 
Hering Store.

O sistema de franquias He-
ring Store é compreendido 
como sendo uma parceria de 
negócios, onde prevalece o rela-
cionamento estreito e o respeito 
mútuo entre franqueados e a Cia. 
Hering. E é nestes moldes que a 
Hering Store de Cacoal amplia 
sua carteira de clientes, uma vez 
que veio para preencher uma la-
cuna até então disponível na re-
gião, que seria o objetivo de aliar 
vestuário da mais alta qualidade 
a preços populares. As coleções 
se renovam ativamente. É só 
conferir!!

Tendências mundiais traduzidas 
numa brasilidade contemporânea
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Está precisando de um espelho?
Conheço inúmeras pessoas 

que têm a necessidade de 
se acharem culpadas pelas coi-
sas ruins que lhes acontecem. 
Se perdem o emprego, a culpa 
é do chefe (não procuram ver o 
que fizeram para merecer uma 
demissão); atropelam alguém, 
a culpa é do pedestre (não per-
cebem que se estivesse na ve-
locidade permitida por lei, daria 
tempo para frear); em caso de 
doença,  Deus é injusto (estão 
cegas para a vida desvairada 
que levam); enfim, procuram 
culpados pra tudo. A não ser 
que aconteça algo de bom! Aí 
sim o mérito é só delas.

Que bom seria se todas estas 
pessoas tivessem um enorme 
espelho em suas salas. Assim, 

Empregado (a) doméstico (a) 
é “aquele(a) que presta ser-

viços de natureza contínua e de 
finalidade não lucrativa à pes-
soa ou à família no âmbito resi-
dencial destas”.

Não pode ser confundida em-
pregada doméstica com diarista, 
pois naquela há continuidade no 
serviço, enquanto a empregada 
diarista que presta serviço numa 
residência apenas em 02 dias 
da semana, recebendo por dia, 
não se enquadra no critério do 
trabalho de natureza contínua.  

Necessário frisar que, en-
quanto a empregada doméstica 
precisa pré-avisar o empregador 
(a), caso não queira mais traba-
lhar, sob pena de ser descon-
tado o aviso prévio de seus di-
reitos trabalhistas, a diarista, se 
não quiser mais prestar serviços 

para este ou aquele tomador, 
não precisará avisá-lo com an-
tecedência ou se submeter a ne-
nhuma formalidade, já que é de 
sua conveniência, pela flexibili-
dade de que goza, não manter 
um vínculo estável e permanen-
te com um único empregador.

Além do salário mínimo, fé-
rias + 1/3, 13° salário, a EC n.º 
72, de 2013, estendeu outros di-
reitos aos trabalhadores domés-
ticos, entretanto não os igualou 
aos trabalhadores celetistas, e 
ainda, tanto o FGTS quanto o 
Seguro Desemprego dependem 
de regulamentação.

Enquanto não vier regula-
mentação, o descanso intrajor-
nada deve ser de no mínimo 
uma hora, e no máximo, duas 
horas. Vale lembrar que, embo-
ra as normas de descanso não 

sempre que houvesse algo ruim, 
olhariam para ele e diriam: “Eu 
sou o responsável por tudo de 
ruim e de bom que acontece 
comigo”. 

Como sempre, para ilustrar 
melhor minha linha de pensa-
mento, narro um pequeno conto 
africano que retirei da internet, 
cujo autor eu desconheço.

“Um feiticeiro africano con-
duz seu aprendiz pela floresta. 
Embora mais velho, caminha 
com agilidade, enquanto seu 
aprendiz escorrega e cai a todo 
instante. O aprendiz blasfema, 
levanta-se, cospe no chão trai-
çoeiro, e continua a acompanhar 
seu mestre. Depois de longa ca-
minhada, chegam a um lugar sa-
grado. Sem parar, o feiticeiro dá 

meia-volta e começa a viagem 
de volta. 

Você não me ensinou nada 
hoje, diz o aprendiz, levando 
mais um tombo. 

- Ensinei sim, mas você pare-
ce que não aprende, responde o 
feiticeiro.

- Estou tentando lhe ensinar 
como se lida com os erros da 
vida. 

- E como lidar com eles? 
- Como deveria lidar com seus 

tombos. Em vez de ficar amal-
diçoando o lugar onde caiu, 
devia procurar aquilo que te 
fez escorregar, responde o 
feiticeiro.

estejam previstas na Constitui-
ção, o inciso XXII do art. 7º ga-
rante de forma imediata ao tra-
balhador doméstico o acesso às 
normas de segurança e saúde 
no trabalho, como é o caso das 
normas que preveem o intervalo.

A doméstica tem direito ao 
intervalo intrajornada, e mesmo 
que o trabalhador deseje su-
primir o descanso, é dever do 
empregador concedê-lo e, se 
porventura não o fizer, correrá o 
risco de, no futuro, ser acionado 
judicialmente e obrigado a pagar 
o período como se fosse hora 
extra, com acréscimo de 50% 
sobre o valor da hora normal.

Para prevenir dissabores é 
necessário que o (a) emprega-
dor (a) mantenha um livro ponto, 
para registro da hora de entrada, 
descanso e saída do (a) empre-
gado (a).

Ressalta-se que, se o (a) em-
pregado (a) residir no imóvel re-
sidencial, como recomendação 
aos empregadores, é relevante 
que evitem fazer qualquer tipo 
de solicitação que venha a reti-
rar o (a) trabalhador (a) domésti-
co (a) de seu descanso.

O empregador (a) que quiser 
que a empregada doméstica 
faça o horário de 06 horas corri-
das, poderá, mas essa condição 
deverá ser anotada na parte de 
Anotações Gerais da Carteira de 
Trabalho – CTPS do trabalhador 
doméstico e, neste caso, terá 
que ter um intervalo de 15 minu-
tos para descanso. 

No caso de morte do empre-
gador, considera-se rescindido o 
contrato de trabalho, fazendo o 
empregado (a) jus aos direitos 
trabalhistas, que serão pagos 

pelos herdeiros, e no caso de 
falecimento do (a) empregado 
(a), seus herdeiros farão jus 
aos direitos trabalhistas que lhe 
caberia.

Os direitos garantidos pela 
Emenda NÃO SÃO RETROATI-
VOS, ou seja, passaram a vigo-
rar a partir de abril de 2013.

Dra. Ângela Maria Dias Rondon Gil 
- advogada OAB/RO 155-B
- pós-graduada “Lato Sensu” Exe-
cutive MBA em Direito Ambiental 
pela Universidade Cândido Men-
des-RJ
- pós-graduada em Direito Constitu-
cional pela UNIR
- associada do IBDFAM
Fone: (69) 3441-0791
Cacoal-RO

Direitos dos 
trabalhadores domésticos 
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Refl uxo Gastroesofágico – doença muito frequente!
- A popular azia é o principal sintoma

A Doença do Refluxo Gastro-
esofágico (DRGE) é a do-

ença mais prevalente do apa-
relho digestivo. Está presente 
em pelo menos 25% da popu-
lação adulta e pode responder 
por até 50% das consultas em 
gastroenterologia.

O principal sintoma é a popu-
lar azia, referida como ardência 
ou queimação em algum ponto 
entre o epigástrio (“boca do es-
tômago”) e o queixo. 

Pode ocorrer também um au-
mento da salivação. Sintomas 
atípicos, como dor ou dificulda-
de para engolir algumas vezes, 
estão presentes. Boa parte dos 
pacientes pode apresentar sin-
tomas extra-digestivos, relacio-
nados ao aparelho respiratório, 
como faringites, otites de repeti-
ção, asma ou mesmo alterações 
gengivais e halitose (mau hálito). 
Alguns podem sentir apenas dor 
no peito, muitas vezes confundi-
Alguns podem sentir apenas dor 
no peito, muitas vezes confundi-

da com sintomas cardíacos.
O diagnóstico é feito através 

dos dados clínicos e por endos-
copia digestiva alta. 

Em 25 a 50% dos portado-
res de DRGE, não encontra-
mos lesões esofágicas, sendo 
necessária realização de outros 
exames.

Importante lembrar que a 
DRGE é doença crônica, com 
sintomas que tendem a voltar 
após o tratamento. Assim, mu-

danças de comportamento de-
vem ser adotadas.

O tratamento é feito com me-
dicamentos que diminuem a pro-
dução de ácido pelo estômago, 
por um período que varia de 6 a 
12 semanas. 

A cirurgia pode ser necessá-
ria em algumas situações. Esta 
é realizada por videocirurgia, 
que permite recuperação rápida 
e retorno precoce às atividades.

Responsável técnico:
Dr. Douglas Alexandre de Moura 
Rodrigues
- cirurgião geral e gastroenterologista 
CRM/RO 1204
- título de especialista em Endoscopia 
Digestiva pela SOBED (Sociedade 
Brasileira de Endoscopia Digestiva)
Fone: (69) 3443-2700 / 3441-3633
Av. Cuiabá, 2255 – 
(esq. c/ XV de Novembro) – Cacoal/RO
Fone – (69) 3443-2700     
e-mail: clinigastrocacoal@hotmail.com
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Evento organizado pelo CRO-RO 
foi um marco para os cirurgiões dentistas

ODONTOLOGIA

No dia 17 de maio o Conse-
lho Regional de Odontologia 

de Rondônia (CRO-RO), com 
apoio do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), realizou em 
Porto Velho o I Simpósio de Polí-
ticas Públicas para Odontologia. 
O evento aconteceu no auditó-
rio da Uniron, unidade do Porto 
Velho Shopping, e contou com a 
presença de palestrantes ilustres 
como o Dr. Gilberto Pucca, coor-
denador geral de Saúde Bucal 
do Ministério da Saúde, o presi-
dente do CFO, Dr. Ailton Morri-
lhas, o diretor-geral do Hospital 
Regional de Cacoal e membro 
titular da Comissão Internacional 
de Saúde Bucal do Conselho Na-
cional de Saúde, Dr. Marco Au-
rélio Blaz Vasques, o presidente 

do CRO de Rondônia, Dr. Hailton 
Cavalcante dos Santos, além de 
vários presidentes de conselhos 
regionais do País.

Durante o simpósio, volta-
do para dentistas e gestores do 
serviço público, os palestrantes 
estiveram focados na organiza-
ção da atenção à saúde bucal 
no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), além de incentivar 
os gestores municipais na busca 
de convênios com o Ministério 
da Saúde com vistas às políticas 
públicas previstas no programa 
do Governo Federal, Brasil Sor-
ridente, que tem como principais 
linhas de ação viabilizar a adição 
de flúor a estações de tratamento 
de água de abastecimento públi-
co e reorganizar a Atenção Bási-

ca e a Atenção Especializada, ou 
seja, a implantação de Centros 
de Especialidades Odontológi-
cas (CEOs) e laboratórios regio-
nais de próteses dentárias.

Para Marco Aurélio Vasquez, 
o Brasil Sorridente foi responsá-
vel por tirar do país o título de 
“país dos desdentados” e mudou 
a realidade da saúde bucal dos 
brasileiros que utilizam o serviço 
público de saúde.

Gilberto Pucca, coordenador 
geral de Saúde Bucal do Minis-
tério da Saúde, o Brasil hoje vive 
um momento ímpar na odonto-
logia pública. “Particularmente 
nas questões da saúde bucal, 
hoje nós temos resultados muito 
animadores. O Brasil Sorridente 
veio para quitar uma dívida histó-

rica com os brasileiros e com os 
profissionais. Até 2002, antes do 
lançamento do Brasil Sorridente, 
75% da população brasileira aos 
75 anos de idade já tinha perdido 
todos os dentes. Já em 2010, na 
faixa etária de 12 anos, 45% da 
população foi considerada livre 
de cáries, e esse número, se-
gundo a Organização Mundial de 
Saúde, colocou o Brasil em um 
seleto grupo de países de baixa 
prevalência de cárie. Então nós 
saímos do país dos desdentados 
e chegamos a esse reconheci-
mento internacional”, explicou 
Pucca.

Compartilhando do mesmo 
pensamento, o presidente do 
CFO, Ailton Morrilhas, também 
acredita no bom momento con-
quistado pelas ações voltadas 
para a saúde bucal dentro do ser-
viço público de saúde.

Durante o evento foi assinado 
o termo de cooperação técni-
ca entre o CRO-RO; presidente 
Hailton Cavalcante; com a OAB 
(Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seccional Rondônia) repre-
sentada pelo secretário geral, 
Michel Barros, firmada assim a 
união entre as entidades para 
fortalecer as ações e promover 
medidas em conjunto em defesa 
da sociedade.

O município de Teixeirópolis foi homenageado pelo CRO-RO pelo 
8º lugar conquistado no Prêmio Brasil Sorridente para municí-

pios com até 50 mil habitantes. Foi representado pelos cirurgiões-
dentistas Carlos Willian Marcheze e Mariluce Gomes Marcheve.

Estiveram presentes também em apoio ao Simpósio os vereado-
res e cirurgiões-dentistas Alan Queiroz e Ana Maria Negreiros, 

o presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Rondô-
nia-SODERON, CD Marcus Vinicius, a chefe da Divisão da Saúde 
Bucal do município, CD Cristiane Caldas e o secretário adjunto da 
Sesau, Luís Eduardo Maiorquim.

Anfitrião do evento, o presidente do CRO-RO, Hailton Santos, ao 
final dos debates que encerraram o I Simpósio de Políticas Públicas 
para Odontologia agradeceu a presença de todos os palestrantes e 
a participação de profissionais e gestores da saúde bucal no serviço 
público de saúde.

www.cro-ro.org.br 
Assessoria de Comunicação do CRO-RO
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Na compra de um produto, 
você solicita Garantia Estendida?

Mudanças climáticas 
e as doenças respiratórias

O seguro de Garantia Estendi-
da tem por objetivo fornecer 

ao segurado a extensão e/ou 
complementação da garantia ori-
ginal de fábrica, estabelecida no 
contrato de compra e venda de 
bens de consumo duráveis. 

Quando da aquisição de um 
eletrodoméstico em geral, é ofer-
tado pelo vendedor para a con-
tratação de garantia estendida, 
pela qual se convenciona, me-
diante certo acréscimo no pre-
ço, uma ampliação da garantia 
fornecida pelo fabricante contra 
defeitos e vícios do produto. 

Em que pese à ampla difusão 
dessa prática comercial, a garan-
tia estendida, verdadeiramente, 
não oferece nenhuma vantagem 
ao consumidor em relação aos 
direitos previstos em lei, desde 
que, é claro, tenha ele disposi-
ção para brigar pelos seus direi-
tos em juízo. 

Quanto aos bens duráveis, o 
Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC) concede o prazo de 
90 dias para reclamação contra 
defeitos aparentes ou de fácil 
constatação, contados da entre-
ga efetiva do produto. De outra 

A Amazônia tem se mostrado 
muito mais vulnerável às mu-

danças climáticas do que se ima-
ginava. As intensas e extensas 
secas dos últimos anos foram 
exemplos dessa vulnerabilidade 
com impactos diretos para a saú-
de humana. O processo de uso 
e ocupação do solo na Amazô-
nia continua sendo desordenado 
com extensas áreas de desma-
tamento e o uso indiscriminado 
de queimadas que liberam a 
maior parte do estoque de car-
bono para a atmosfera, com ele-
vadas concentrações de dióxido 
de carbono e outros elementos 
poluentes. 

No caso específico da região 
amazônica, com circunstâncias 
geográficas e ambientais distin-
tas do resto do país, aliadas a um 
processo histórico de ocupação 
do território, o uso do fogo ex-
põe a cada ano parcelas maio-
res da população tornando-as
vulneráveis aos seus efeitos. As 
condições atmosféricas podem 
influenciar o transporte de micro
-organismos, assim como de po-
luentes oriundos de fontes fixas 
e móveis e a produção de pólen. 

Os efeitos das mudanças 
climáticas podem ser potencia-
lizados, dependendo das carac-
terísticas físicas e químicas dos 
poluentes e das características 
climáticas, como temperatura, 
umidade e precipitação. Essas 
características definem o tempo 
de residência dos poluentes na 
atmosfera, podendo ser trans-
portados a longas distâncias em 

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

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

banda, os vícios ocultos; aqueles 
que só surgem após certo tempo 
de uso; o CDC preceitua que o 
prazo para reclamação inicia no 
momento em que ficar eviden-
ciado o defeito. Como a genera-
lidade dos eletrodomésticos tem 
vida útil longa, a garantia legal 
contra vícios ocultos igualmente 
se estende por tempo razoável. 
Assim, mesmo defeitos surgidos 
três anos após a aquisição estão 
cobertos pela garantia legal, tor-
nando sem utilidade a contrata-
ção de garantia estendida, que 
normalmente eleva a obrigação 
de garantia do fornecedor para 
dois anos.

condições favoráveis de altas 
temperaturas e baixa umidade. 
Esses poluentes associados às 
condições climáticas podem au-
mentar os efeitos das doenças 
respiratórias e cardiovasculares, 
além de potencializar efeitos 
psicossociais.

Em decorrência das mudan-
ças climáticas que se registra, é 
necessário tomar medidas pre-
ventivas, como hidratação, umi-
dificação do ar respirado, evitar 
resfriados bruscos de temperatu-
ra, entre outros. Em caso de pro-
blemas respiratórios é aconse-
lhável procurar um especialista 
da área para avaliação. 
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Tomar banho 
depois de comer, faz mal?

Informações sobre
suplementos dietéticos 

Não, não faz mal… Banho no 
chuveiro não, mas se for um 

banho de piscina, praia ou até 
mesmo em uma banheira, faz 
sim...

Tomar banho frio ou entrar 
somente numa piscina depois 
de ter comido, não oferece ris-
cos. O que não se deve fazer é 
qualquer tipo de exercício físico 
intenso, como nadar ou surfar. 
Isso desvia o sangue do estôma-
go para os músculos que estão 
trabalhando. Após as refeições, 
boa parte do seu sangue vai para 
o estômago e o intestino a fim de 
realizar uma digestão adequada. 
Ao praticar esportes depois de 
comer, a pessoa fica com difi-
culdades na digestão e acaba 
passando mal (enjoo, suor frio 
e tontura). Tomar banhos lon-
gos e quentes dilata os vasos 
sanguíneos da pele e também 
acaba desviando o sangue do 
estômago.

Na verdade, não é indicado 
tomar banho de imersão, frio, 
depois das refeições. Durante a 
digestão, a circulação sanguínea 
na região do aparelho digestivo 
é mais intensa, visando absorver 
os nutrientes do bolo alimentar.

Se tomarmos banho de imer-
são, numa piscina, por exemplo, 
esse mesmo sangue que deve-
ria cumprir tal função vai para 
o tecido epitelial para manter 
o corpo aquecido. É o mesmo 
efeito de correr ou praticar outro 
exercício físico que aumenta os 
batimentos cardíacos depois de 
comer. Por isso existe a famosa 
congestão.

Se você cobre todo o seu 
corpo de água, o sangue que 
está concentrado, trabalhando 
na sua digestão, tende a dimi-
nuir os pulsos e então vêm as 
consequências!! Já no banho de 
chuveiro isso não acontece, pois 
a água está correndo e não fica 
comprimindo a sua respiração 
como a água de uma piscina. O 
único risco do banho de chuveiro 
é o choque térmico, como entrar 
com o corpo quente debaixo de 
água fria, do mesmo jeito pode 
acontecer na piscina…

Algumas coisas também fa-
zem mal se você fizer depois 
que comer. Sexo e corrida, por 
exemplo.

Fonte: Você Sabia?

Os suplementos dietéticos, 
em uma definição ampla, 

englobam vitaminas, minerais, 
aminoácidos, uma grande varie-
dade de partes das plantas (ra-
ízes, folhas, caules,...) e outros 
ingredientes que podem conter 
elementos bioativos essenciais, 
associados a benefícios para a 
saúde.

Os suplementos constituem 
uma abordagem para um estilo 
de vida saudável, associando-os 
a uma dieta balanceada, ativida-
de física regular, controle de es-
tresse e outras práticas positivas 
em relação à vida.

Assim podemos encontrar 
suplementos que auxiliam na 
perda de peso (garcínia, CLA, 
carnitina, quitosana), suplemen-
tos utilizados na  prática de es-
portes (creatina, ribose, prote-
ínas, DHEA, androstenediona, 
tribulus), suplementos energéti-
cos (ginseng, levedo de cerveja, 
pólen, vitaminas B1 e B2 ), su-
plementos para suporte ósseo 
(cálcio, vitaminas D e K, magné-
sio), suplementos para o cérebro 
e o humor (5-HTP, colina, gingko 
biloba, fosfatidilserina, vimpoce-
tina, melatonina), suplementos 
para a saúde cardiovascular 
(ômega 3, arginina, coenzima 
Q10, alho, vitaminas do comple-
xo B), suplementos para suporte 
imunológico (glutamina, zinco 
, vitamina A), suplementos an-
tioxidantes (betacaroteno, chá 
verde, licopeno, luteína, N-ace-
tilcisteína, selênio, vitaminas C 
e E), suplementos para suporte 

gastrointestinal (prebióticos ou 
FOS, probióticos, fibras, gengi-
bre), suplementos para controle 
do diabetes e dos níveis sanguí-
neos de glicose (ácido alfa-lipoi-
co, cromo, vanádio, gymnema 
sylvestre).

É fundamental que os profis-
sionais de saúde informem clara-
mente a seus pacientes os riscos 
e os benefícios associados ao 
uso desses produtos, pois não 
podemos entendê-los como me-
dicamentos “naturais”, sem qual-
quer efeito nocivo ao organismo.

Inove... Movimente-se... Sor-
ria mais... Alimente-se melhor... 
VIVA FELIZ!!!!

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

Responsável técnica:
Dra. Tatty Berno
- médica nutróloga CRM/RO 2032
Fone: (69) 3441-8126 Cacoal-RO



4545

Implantes: 
do sonho ao pesadelo

Em meu dia a dia clínico, 
tenho recebido um número 

considerável de clientes 
que já realizaram implantes 
dentários e se encontram 
insatisfeitos com os resul-
tados, chegando ao ponto 
de se declararem arrepen-
didos de terem realizado tal 
tratamento. 

Mas qual seria o motivo de 
arrependimento, do que para 
muitos é um sonho, e no final 
se torna um pesadelo?

Temos que entender que os 
implantes não são resultados 
de milagre, onde se entra no 
consultório sem dentes, e em 
alguns instantes sai com um 

maravilhoso sorriso. É sim 
um tratamento na maioria das 
vezes demorado; em média 7 
meses, podendo durar mais 
de um ano; e ainda assim com 
algumas limitações. O impor-
tante é que o profissional 
tenha uma conversa franca e 
esclarecedora sobre todos os 
procedimentos e seus possí-
veis resultados. Em alguns 
casos, procedimentos como 
enxertos ósseos ou gengi-
vais podem ser necessários 
antes e/ou posteriores à colo-
cação dos implantes, para 
se melhorar os resultados 
estéticos. 

Deve-se levar em conta 

também os limites impostos 
pelo caso em si. Muitas vezes 
os enxertos serão o sufi-
ciente para a colocação dos 
implantes, mas incapazes 
de mascarar a perda óssea, 
sendo que como resultado 
final os dentes terão aparência 
de dentes “grandes”.

Por esse motivo, procure 
um profissional que mostre 
todos os pontos de seu trata-
mento, e pergunte sempre 
que houver dúvidas. Não 
se deixe levar pela empol-
gação momentânea, para que 
seu sonho não se torne um 
pesadelo.   

Dr. Robson Paiva Cordeiro 
– cirurgião-dentista CRO/RO 848
- especialista em Prótese e Implante
- Dentística Estética
- professor do curso de Implante - FUNORTE - Ji-Paraná
- professor do curso de Buco Maxilo Facial - FUNORTE - Ji-Paraná

Rua: José do Patrocínio, 1903 – Centro
Fone: (69) 3441- 4094 / 8456-5339
Cacoal-RO
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Deficientes ganham o mercado como modelos
Do centro de reabilitação 

para a moda. Foi as-
sim que a fotógrafa Kica de 
Castro, de São Paulo, ini-
ciou seu projeto de ter uma 
agência de modelos voltada 
para pessoas com alguma 
deficiência. “Tinha o meu 
estúdio aberto e resolvi mos-
trar que deficiência, beleza 
e moda poderiam ser sinô-
nimos, caminharem juntos. 
Eu me tornei assessora de 
cinco modelos com deficiên-
cia, cuidando da imagem e 
oferecendo a eles uma nova 
porta para o mercado de tra-
balho”, disse a fotógrafa. 

Os primeiros resultados 
foram aparecendo. Alguns 
foram contratados para fa-
zer recepção de eventos. 
“Os modelos que estavam 
trabalhando comigo, fala-
vam para outros deficientes, 
que foram se interessando e 
entrando em contato. Desta 
forma o casting foi amplian-
do e continuei estudando o 

potencial das pessoas com 
deficiência, não só física. 
Fiquei cinco anos em con-
tato direto com a deficiência 
física antes de agregar mais 
valores deste segmento ao 
meu trabalho. Fui pesquisar 
e conviver com pessoas com 
deficiência visual, auditiva 
e intelectual. Comecei em 
2007 com cinco modelos e 
agora temos 80 profissio-
nais qualificados no territó-
rio nacional para o mercado 
de trabalho publicitário e da 
moda”, afirma Kica de Cas-
tro orgulhosamente. 

Este foi o resultado de 
muito trabalho e de muita 
luta. Segundo a fotógrafa, 
no começo muitas pessoas 
questionavam sua proposta 
e achavam loucura ter pes-
soas com deficiência como 
referência no que diz respei-
to ao conceito de belo.  

“Era apenas uma ques-
tão de mostrar e motivar as 
pessoas com deficiência a 

buscar qualificações para 
serem profissionais”, afirma. 
Para produzir um bom traba-
lho e melhorar a autoestima 
dos modelos, a fotógrafa diz 
que o segredo é aproveitar o 
ângulo e a maquiagem, sem 
manipular as imagens com o 
Photoshop. 

A jovem Renata Paiva, 22 
anos, é de Pimenta Bueno, 
no interior do Estado. Ao fa-
zer uma pesquisa na internet 
buscando informações sobre 
este segmento, chegou até o 
trabalho de Kica. Trocaram 
e-mails por cerca de dois 
anos, período em que foi se 
preparando para o teste. Re-
centemente Renata passou 
a integrar o casting de Kica 
de Castro e já realizou um 
trabalho em São Paulo, es-
tampando lindas fotos para o 
catálogo fashion da estilista 
de moda inclusiva Candida 
Cirino, do Paraná. 

Kica de Castro Fotografias
www.kicadecastro.com.br
e-mail: kicadecastro@gmail.com
Fone: (11) 98131-0154 (Tim)Renata Paiva, de Pimenta Bueno-RO

Caroline Marques desfilando para estilista 
Candida Cirino no Fashion Mob 2011

Rayane Landim e 
Diego Madeira para 
make Francceska 
Jovito

Caroline Marques 
desfilando para 
estilista Candida 
Cirino no Fashion 
Mob 2011

Juliana Caldas Pinguinha
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