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F

echamos 2013 com conquistas importantes. Durante o ano a revista Ponto E ultrapassou os 62% da preferência do leitor em relação às demais (Ângulo Pesquisa),
recebeu reconhecimento internacional com sua publicação em uma das redes científicas
mais respeitadas do mundo, a ResearchGate Scientific Network, e no dia 09 de novembro foi homenageada na 15ª festa do troféu Cacau de Ouro, realizada anualmente,
idealizada e conduzida com maestria pela jornalista Marisa Linhares, colunista do jornal
Diário da Amazônia.
O Cacoal Selva Park foi palco da cerimônia de entrega do 15º troféu Cacau de Ouro.
Personalidades de todo o Estado prestigiaram o evento. Entre elas estava o vice-governador Airton Gurgacz, acompanhado pela esposa, Solange Gurgacz, os senadores Acir
Gurgacz e Valdir Raupp, os deputados federais Marinha Raupp e Nilton Capixaba, e a
deputada estadual Glaucione Rodrigues.
Foi uma noite glamourosa, com apoio incondicional da imprensa. O site blocoterremoto, por exemplo, um dos contemplados com o troféu Cacau de Ouro, registrou todos
os detalhes. O Foto oficial teve a batuta do Digital Fotográfica. O Toldu’s Buffet assinou
o fino cardápio, servido a francesa. De forma dinâmica, pausas na entrega foram preenchidas com o show de dança de salão conduzido pelo professor Rodolfo Gonçalves.
Fantástico!
Quebrando o protocolo, no final da entrega dos troféus a jornalista Marisa Linhares fez
homenagem especial a Solange Gurgacz, esposa do vice-governador Airton Gurgacz.
Ressaltou seu impecável trabalho social em Ji-Paraná, já publicado em uma das edições
da Ponto E, o qual tem o objetivo de oportunizar a crianças carentes o aprendizado de
instrumentos musicais, o que teve como consequência a criação da Orquestra em Ação,
há alguns anos contribuindo com a construção de cidadãos de bem.
Enfim, temos somente a agradecer e parabenizar a jornalista Marisa Linhares que
se mobiliza desde já para organizar a 16ª edição do troféu Cacau de Ouro. Sucesso!!
Jusmar Lustoza
- diretor geral

Jornal Tribuna Popular – Leane e Adair Perin

Jusmar Lustoza – revista Ponto E

Senador Acir Gurgacz
– Prêmio Político Rondônia 2013

Cerâmica Rosalino
- Prêmio Empreendedor Rondônia 2013

Plano da Economia e Officer Brands –
Luciana e Divino Cardoso Campos
Lizangela e José Rover - prefeito de Vilhena

Vice-governador Airton Gurgacz e esposa

Deputado federal Nilton Capixaba

Toldu’s Buffet - Ciclene e Delmar Sepp

Senador Valdir Raupp

Deputada federal Marinha Raupp

Professor Rodolfo Gonçalves
– Casa de Dança Rodolfo Gonçalves

Linda Von Rondon Ateliê

Deputada estadual Glaucione Rodrigues

Cacoal Selva Park – Vera e Nério Bianchini
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O

CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem - oferece a primeira Ressonância Magnética Digital por Fibra Óptica
1,5 Tesla da região; em Ariquemes; proporcionando a seus
clientes de saúde e corpo clínico mais conforto, comodidade
e menor tempo de exame.
A Ressonância Magnética é um exame que reproduz imagens de grande resolução e clareza de qualquer parte do interior do corpo humano. Este exame é totalmente indolor, não
provoca nenhuma alteração e não é prejudicial à saúde. A
imagem é reproduzida através de um equipamento de última
geração que pode demonstrar com precisão lesões muito pequenas, com qualidade e em menor tempo.
Com sistema de redução de ruído, a ressonância do CDI
torna o exame mais agradável ao paciente. O software do
equipamento é sofisticado e rápido, tornando o sistema extremamente eficiente. O ambiente é mais confortável, por isso
o paciente se mexe menos, diminuindo assim o tempo do
exame, visto que as repetições da Ressonância diminuem.
Também é possível fazer exames cardíacos de alta resolução, exames cerebrais mais complexos, e exames de mamas
mais dedicados, aumentando a gama de aplicações clínicas
do sistema.
O CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem - associa tecnologia de ponta com qualificação profissional, permitindo a
realização de exames rápidos e eficientes. Além de Ressonância Magnética Digital por Fibra Óptica, oferece também:
Tomografia Computadorizada Multislice, Mamografia Digital,
Radiologia Digital, Ultrassonografia 3D/4D, Densitometria Óssea, Ecodoppler Vascular, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia e Biópsias.
CDI - Tecnologia a serviço da sua saúde
Travessa Inglaterra, 1340 - Setor 1
Fone: (69) 3535-3700 / 3536-4700
Anexo ao Hospital Monte Sinai
Ariquemes - RO

A Dra. Patrícia com o esposo, o cirurgião plástico Orestes Polo (Masterplástica)
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Responsável técnica:
Dra. Patrícia Gouvea Rosique - CRM/RO 1883
- médica radiologista

A

história da Imobiliária Sefrin se identifica com o desenvolvimento de Cacoal e pulsa na mesma vibração de todas as
conquistas da cidade e região, afinal são 36 anos de desenvolvimento e progresso.
Com mais de 12 anos de atuação no mercado, oferece serviços personalizados de intermediação e consultoria imobiliária na
compra e venda, locação, administração e estudos de viabilidade
de empreendimentos, incluindo loteamentos, condomínios, construção de casas e apartamentos.
Em todos esses anos de atuação foi possível construir “expertise” de mercado, incorporando talento e espírito empreendedor
aos serviços imobiliários que vem prestando com sucesso integral. É o resultado de um trabalho planejado, feito com amor por
Cacoal e por sua gente, tornando-se referência para as empresas
do setor, fruto de um perfil ousado e inovador, que orienta todas
as suas ações.
Promotora de desenvolvimento, a Imobiliária Sefrin identifica
tendências e produz oportunidades para o mercado de Cacoal
e região, através de inúmeras parcerias imobiliárias, com ações
ancoradas em transparência e solidez.
Em suas parcerias com investidores, incorporadoras, loteadoras e construtoras, através de estudos, planejamento e gestão
especializada, somados à garantia que oferece aos empreendimentos que participa, a Imobiliária Sefrin assegura confiabilidade
ao setor.
Consciente de que a sua consolidação no mercado imobiliário de Cacoal influencia o desenvolvimento e injeta recursos na
economia, além de representar um fator gerador de empregos ao
comércio e construção civil, a Imobiliária Sefrin antecipa o futuro,
atualiza de forma permanente seus serviços e aplica técnicas diferenciadas no mercado.
Sua missão é atender com excelência e segurança todos os
clientes, buscando a superação de expectativas. Dessa forma,
garante a qualidade do seu serviço e a satisfação de compradores, vendedores, incorporadores e investidores, além de atratividade para novas parcerias.

O

vitiligo é uma doença que
destrói as células que contêm o pigmento responsável
pela cor da pele; por isso, aparecem manchas brancas no local.
A causa da doença ainda é desconhecida, e na grande maioria
dos casos não há nenhum prejuízo para a saúde. O vitiligo não
é contagioso e nem hereditário,
apesar de em alguns casos serem encontrados antecedentes
familiares com a doença.
Os locais mais afetados são
as mãos, pés, punhos, cotovelos, joelhos, rosto e região genital. Certos fatores podem desencadear o vitiligo em algumas
pessoas, como ferimentos e inflamações na pele, queimaduras
solares e estresse. Dependendo
da localização, da extensão e
do tempo em que o vitiligo apareceu no corpo, a doença pode
ser curada. No entanto, a ciência ainda não descobriu quais
os fatores que determinam a
possibilidade de cura. Assim,
alguns pacientes conseguem
resultados positivos, outros não.
Ou seja, existe um fator próprio
em cada pessoa que determina
a reação do corpo à doença. Os
mesmos medicamentos utilizados em alguém que se curou
podem não funcionar em outra
pessoa.
Não se sabe que fator é esse,
e não se pode prever quem será
curado ou não. Todo tratamento é uma tentativa. O que sabemos é que o estado emocional
influencia na manifestação e no
tratamento da doença.
Pessoas muito tensas, pre-

D

esde janeiro/13 acontece no
Brasil a substituição gradual
do diesel S50 (com 50 ppm de
enxofre) disponível no mercado pelo diesel S10 que, como o
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ocupadas, ansiosas e depressivas têm maior probabilidade
de serem atingidas por novas
manchas de vitiligo. Portanto, é
necessário que o paciente tente
aliviar as tensões emocionais
para melhores resultados.
O tratamento do vitiligo pode
variar desde o uso de medicamentos locais e por comprimidos, até a indicação de técnicas
cirúrgicas, radiação ultravioleta
ou laser. O dermatologista deverá indicar o melhor tratamento
para o paciente, observando o
tipo e o estágio do vitiligo.
Geralmente o tratamento tem
longa duração e exige disciplina
e persistência, pois o resultado
depende da capacidade de reação do organismo. No entanto,
na ausência de tratamento, o
vitiligo tende a aumentar e comprometer outras partes do corpo.
Fonte: Patient Handout

Dra. Cristhiany Ragnini
- médica dermatologista
CRM/RO 2850 – RQE 738
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Dermatologia
cristhianyragnini.dermatosbd.org.br
Clínica Berno
Fone: (69) 3441-8126
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

nome indica, apresenta 10 ppm
(partícula por milhão) de enxofre.
A ação visa seguir as normas estabelecidas pelo Proconve (Programa de Controle de Poluição
do Ar por Veículos Automotores)
e todos os veículos produzidos a
partir de 2012 devem, obrigatoriamente, utilizá-lo. O novo diesel
possui menor teor de enxofre e
provoca menos danos ao meio
ambiente.
3 das 4 unidades do Posto Soberano já estão comercializando
o novo combustível, compromisso de estar sempre à frente do
avanço tecnológico e respeito ao

N

ão raro o INSS cessa o benefício do segurado empregado por entender pela inexistência da incapacidade laborativa e o médico da empresa o
considera INAPTO para retomar
suas atividades.
Nessas ocasiões o empregado fica sem saber o que fazer,
já que fica sem receber seu
benefício do INSS que lhe deu
alta médica, e sem receber seu
salário da empresa, pois o médico o considerou INAPTO para
o retorno ao trabalho. Essa situação foi denominada pela jurisprudência como “limbo jurídico
trabalhista-previdenciário”.
Diante desse quadro, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do
valor social do trabalho, encartado na Constituição da República, o contrato de trabalho deverá
retomar o seu curso NORMAL a
partir da concessão de alta médica pelo órgão previdenciário,
ficando o EMPREGADOR responsável pelos pagamentos dos
salários enquanto o empregado
não estiver recebendo o benefício do INSS.
A empresa, a fim de evitar
acidentes ou agravamento da
incapacidade do empregado,
poderá providenciar atividade
compatível com as limitações
apontadas pelo seu médico, até
que ocorra novo afastamento. A
empresa, ainda, poderá recorrer
meio ambiente.
Vantagens do Diesel S10
• Especificado pela portaria
65/2011 da ANP;
• Redução em até 80% nas
emissões de material particulado nos veículos P7 e de 15%
nos veículos P5;
• Possui propriedades que conferem benefícios à combustão do
motor e na partida a frio – fração de destilação mais nobre.
• Óleo diesel S10 tem 48 de cetano mínimo, enquanto o S50
tem 46, e o S500 com 42. Mais
qualidade na ignição.
• Diminuição ainda maior na formação de depósitos no motor e
contaminantes no lubrificante
do que o S50.
• Condutividade mínima de
25Ps/m garantida pela
Petrobrás.

da decisão do INSS e comprovar
que o trabalhador realmente não
possui condições para o trabalho, devendo, no entanto, arcar
com o pagamento de seus salários até o desenrolar do recurso
administrativo.
O que não se admite, em nenhuma hipótese, é que o contrato de trabalho fique vigente e,
concomitantemente, o obreiro
seja privado do recebimento de
seu salário.
Assim, caso ocorra alguma
situação semelhante na sua empresa ou com você, empregado,
consulte um advogado de sua
confiança e que tenha experiência no assunto.

Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- formada pela Unir
- especialista em Direito Penal e
Processo Penal – Unesc
- especialista em Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho pela UNIDERP,
Fone: (69) 3443-6920
dra.chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO

Soberano 1
saída para Ji-Paraná
Soberano 2
Av. Malaquita com Av. Rio de Janeiro
Soberano 3
Av. das Comunicações/ em frente á
praça
Soberano 4
Av. das Comunicações/ saída para a
Rod. do Café
Cacoal-RO
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A moderna Terapia por Ondas de Choque utilizada na musculatura esquelética e
sistema locomotor tem sido sucesso no tratamento de esportistas de alto nível – sobretudo pelos rápidos êxitos terapêuticos com
o mínimo de riscos de tratamento, quando
administrado de forma adequada, com um
médico habilitado, praticamente isenta de
efeitos colaterais indesejados.

A

tecnologia já consagrada em países
como a Alemanha e Suíça, acaba com
as dores de pacientes que sofrem de doenças como calcificação do ombro, cotovelo de
tenista, esporão de calcâneo (dores crônicas
no calcanhar), fibromialgia, tendinite do tendão de aquiles e síndrome da patela (dores
crônicas no joelho), além de ser usada para
cicatrizar feridas e consolidar ossos.
A Terapia por Ondas de Choque é indicada para pacientes de casos crônicos, que
já recorreram a métodos tradicionais, como
medicação, fisioterapia e até mesmo cirúrgicos, sem sucesso. O índice de eficácia atinge até 85% dos pacientes que utilizaram a
terapia extracorpórea, que não precisaram
passar por uma intervenção (ou re-intervenção) cirúrgica. São necessárias três sessões
em média com intervalo de uma semana,
com o equipamento Piezo elétrico.
Em Cacoal já contamos com esta tecnologia, e em breve teremos um novo equipamento chamado Swiss PiezoClast, o mais
moderno aparelho que existe no mundo
para tratamento por ondas de choque. O
Swiss PiezoClast vem a atender patologias
em que necessitam maior profundidade,
com energia e precisão. Há também patologias proximais como epicondilites e tendinites patelares com excelentes resultados
e menor desconforto ao paciente durante o
tratamento.
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Entre as vantagens do Swiss PiezoClast
estão o tratamento ambulatorial e não invasivo, além dos mínimos efeitos colaterais.
O aparelho tem aprovação do Ministério da
Saúde do Brasil e da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos.
Há alguns anos, equipes desportistas profissionais da Europa vêm se beneficiando do
uso do tratamento por Ondas de Choque nos
seus atletas. Mesmo com preparo físico melhor que o da população normal, os atletas
profissionais não estão livres dessas lesões.
Utilizada experimentalmente em Olimpíadas
e nos Jogos Pan-americanos, a Terapia por
Ondas de Choque vem ajudando atletas profissionais a manterem suas marcas durante
competições exaustivas, inclusive sendo liberada por não usar substâncias que poderiam ser consideradas como doping.

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

spirometria é um teste que
mede a quantidade de ar
que uma pessoa é capaz de
inspirar ou expirar a cada vez
que respira, ou seja, a quantidade de ar que um indivíduo é
capaz de colocar para dentro
e para fora dos pulmões e a
velocidade com que isso se
faz. Este exame, o mais comum dos testes para avaliar
a função pulmonar, é uma importante ferramenta utilizada
pelos pneumologistas, para
avaliação de diversos agravos à saúde, tais como asma,
fibrose pulmonar, fibrose cística, DPOC (doença pulmonar

obstrutiva crônica), enfisema
e bronquite crônica, sendo
sua realização periódica essencial para avaliar o efeito
do tratamento médico.
A espirometria serve para
diagnosticar ou acompanhar a
evolução de doenças pulmonares e para avaliar a capacidade pulmonar em pré-operatórios ou mesmo em pessoas
sadias que queiram aferir sua
capacidade respiratória (atletas, por exemplo). Ela também é utilizada para indicar
se a quantidade de ar inspirado está sendo suficiente para
as necessidades do indivíduo
ou se há alguma obstrução
pulmonar.
Portanto, a espirometria
quando realizada por profissional habilitado através de
curso e certificação pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e supervisionado e laudado por
um médico pneumologista,
é um exame fundamental na
avaliação funcional da saúde
respiratória.

É comum atualmente nos
depararmos com um conflito
entre os tributos IPTU e ITR.
Torna-se para tanto necessário estabelecer o fato gerador
dos dois tributos em questão.
O artigo 32 do CTN traz o
fato gerador do IPTU e estabelece em suma que um imóvel seja considerado urbano,
quando localizado na zona
urbana, de acordo com a definição de localização constante
da Lei Municipal.
Quanto ao ITR, o artigo 29
do CTN estabelece que sobre
a chamada propriedade territorial rural, tem como fato gerador a propriedade, a posse de
imóvel por natureza, ou domínio útil, localizado fora da zona
urbana do município.
Contudo, utilizar tão somente o critério de localização
do imóvel, torna-se insuficiente para que se possa decidir
quanto à incidência do IPTU
ou ITR, tornando-se necessária a observação do critério de
destinação econômica, conforme posicionamento jurisprudencial predominante.
Verifica-se que para efeito

fiscal, o critério territorial nem
sempre foi pacífico em sua
utilização, vez que ao se questionar quanto ao conflito que
versa entre IPTU e ITR, a Lei
de nº 5.868/72, artigo 6º, também adota como critério o da
destinação econômica.
Há de se considerar que a
problemática na conceituação
geográfica de zona rural e
zona urbana relaciona-se com
o crescimento das cidades de
forma desordenada, não sendo raro atualmente encontrar
propriedades com ramos de
atividades econômicas tipicamente da zona rural na zona
urbana.
Deste modo, conclui-se
pela relevância não apenas de
sua localização, mas principalmente pela destinação econômica do imóvel tributável para
a definição quanto à incidência
do ITR e o IPTU.
Resta cristalino que o artigo 32 do CTN não prevalece
atualmente à vista dos artigos 15 e 16 do Decreto Lei
de nº 57/1966, não revogado
pela 5.868/72, que foi declarada inconstitucional pelo STF

E

Dra. Laura Fonseca Queiroz
- médica pneumologista e tisiologista
- CRM/RO 3266 – RQE 776
- Endoscopia Respiratória
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia
Centro Médico de Cacoal – CMC
Fone: (69) 3443-2001 / 9900-9100
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

e teve sua vigência suspensa
pela Resolução nº 313/83 do
Senado Federal.
Destarte, o município pode
instituir o IPTU sobre os imóveis que se localizam na zona
urbana, definida por lei do município, seja qual for seu uso
e destinação, ressalvando,
contudo, os imóveis utilizados
em exploração extrativista vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial que se sujeitam
unicamente ao ITR, que é de
competência federal.

Dra. Rebecca com a Dra. Ângela Gil
Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167
- especialista em Direito Tributário
Escritório de Advocacia
Dra. Angela M. Dias Rondon Gil
Fone: (69) 3441-0791
Cacoal-RO
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Papanicolau é um exame
que deve estar no topo da
lista de prioridades de todas
as mulheres sexualmente ativas. É um exame poderoso
e ao mesmo tempo simples
- consiste na coleta de material do colo do útero com uma
“espátula de aire”. De acordo
com estudo a taxa de sobrevivência de mulheres com câncer de colo do útero detectado
pelo exame chega a 92%,
enquanto aquelas que são
diagnosticadas apenas pelos
sintomas apresentam uma
taxa de sobrevivência de 66%.
A visita frequente ao médico
ginecologista faz com que haja
maior esclarecimento evitando
dissabores futuros.
O Papanicolau ajuda a
detectar quais doenças?
Dra. Gladys: Além do
câncer de colo do útero e de
suas lesões, o exame ajuda
a diagnosticar infecções vaginais como Gardnerella vaginalis, Tricomoníase e candidíase. Como a coleta do
exame envolve exame genital,
também é possível perceber

doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, condilomatose, clamídia
e cancróide.
Com qual a idade a mulher
precisa realizar o exame?
Dra. Gladys: Não há uma
idade certa. Assim que inicia
a sua vida sexual, a mulher já
deve começar a realizar a citologia. O vírus HPV só pode ser
transmitido ao colo uterino por
relação sexual e é este o principal causador de câncer de
colo do útero.
Qual é a melhor época
para realizá-lo?
Dra. Gladys: O único
período que impossibilita a
realização do exame é nos
dias em que a mulher está
menstruada. Antes de marcar
o exame, portanto, é preciso
checar o calendário menstrual
e calcular quando será a
próxima menstruação.
De quanto em quanto
tempo ele precisa ser feito?
Dra. Gladys: Mulher deve
evitar ter relação sexual 48
horas antes. O ideal é fazer
uma vez por ano. Em casos
de alto risco, como quando

a mulher tem HPV, o médico
pode recomendar um exame
mais frequente, de seis em
seis meses, por exemplo.
Há algum risco à mulher?
Dra. Gladys: Não há qualquer risco. Ao contrário, o
exame permite o diagnóstico
precoce com grandes chances
de tratamento e cura.

U

Juíza do Trabalho de Cacoal-RO, Ana Maria Rosa dos
Santos, reconheceu a existência de nexo de concausalidade
num acidente de trabalho, no
qual o empregado, ao fazer
demasiado esforço com a coluna, teve agravado os efeitos
da doença, embora pré-existente e degenerativa, precipitando-a, já que era muito jovem à época do sinistro, para,
então, ser considerado permanentemente incapacitado
para o trabalho braçal, como
afirmado pelo perito. (processo
000560-18.2011.5.14.0041).
Vale dizer que o entendimento esposado pela ilustre
Magistrada foi ratificado em 2ª
Instância pelo Tribunal Regional do Trabalho/14ª Região, o
que evidencia, sem nenhuma
dúvida, que o trabalho pode
ser fator de concausa para o
agravamento de uma doença,
inclusive de natureza psíquica,
tal como já esboçado em outros artigos nesta revista.
Portanto, aconselha-se ao
empregador tomar medidas

práticas e preventivas para
evitar a causa ou a concausa das doenças do trabalho,
e ao empregado, sendo acometido de doenças ocupacionais ou sofrendo acidente de
trabalho, sentindo-se lesado,
poderá pretender direito à
indenização.

m dos requisitos para o
êxito nas ações de indenização por acidente de trabalho
típico ou doença ocupacional
(acidente atípico) é a presença do nexo causal ou concausal, entre o acidente/doença
e trabalho desenvolvido pelo
empregado.
O nexo causal é demonstração íntima e direta do resultado produzido pela atividade
laboral desempenhada pela
vítima.
No nexo de concausalidade, o trabalho não é a causa
principal, mas, sim, um agravamento, ou causa concomitante
da lesão ou doença. De fato,
a concausa se une à causa
principal da doença e concorre
para o resultado, reforçando-o.
Assim, havendo comprovação em perícia judicial de que
houve agravamento ou antecipação de uma doença, ainda
que degenerativa, é devida a
indenização se os demais requisitos estiverem comprovados (culpa, ato ilícito e dano).
A exemplo, a Meritíssima
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Responsável técnica:
Dra. Gladys Castedo Quispe
- médica ginecologista e obstetra
CRM/RO 1312 – TEGO 0350-2004
Fone: (69) 3443-2001
Cacoal-RO

Dr. Vinícius Pompeu da S. Gordon
- advogado OAB/RO 5680
- graduado pela Unesc/Cacoal
- pós-graduando em Direito
Tributário pela Uniderp//LFG
- sócio-gerente do escritório Gordon
Advogados Associados
viniciusgordon@gmail.com
Fone: (69) 3443-6920
Cacoal-RO
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E

mbora algumas crianças
manifestem em geral comportamentos que indicam quando
algo não está bem, a grande
maioria dos pais reluta em procurar ajuda de um psicólogo.
Muitas vezes os pais pensam que a criança está passando apenas por uma fase que
será superada sozinha, ou, pior
ainda, sentem-se receosos de
que a terapia com o psicólogo
para crianças possa apontar
que eles têm alguma responsabilidade pelo sofrimento de seus
filhos. Mas os pais precisam ficar
atentos a alguns sinais importantes de que os filhos de fato precisam de um acompanhamento
profissional que vai aliviar não
só o sofrimento da criança, mas
principalmente o dos pais.
Mudanças repentinas de comportamento, seja de forma mais
agressiva ou até mesmo uma
apatia, são indícios importantes. Dificuldades durante o sono,
mudanças significativas nos
hábitos alimentares, ansiedade
ou inquietação excessiva, medo
constante sem causa aparente,
adoecimento frequente, dificuldades de estabelecer contatos
com outras crianças, enurese
noturna, são indicativos de que
há algo que a criança não está
conseguindo lidar. Negligenciar
esses sintomas pode fazer com
que uma dificuldade se transforme em uma patologia.
Em alguns casos, o problema

pode ser superado apenas com
uma orientação aos pais, ou com
uma breve psicoterapia. Solicitar ajuda de um psicólogo não
pode ser encarado como sinal
de fraqueza ou incompetência
dos pais. Todos nós, crianças
ou adultos, passamos por crises. Algumas delas conseguimos superar sozinhos ou com a
ajuda de familiares, outras precisamos de um auxílio externo
profissional.

Carla Ilara Almeida Vieira
- psicóloga CRP/20-1585
- Mestre em Psicologia pela
Universidade Federal de Rondônia
- especialista em Psicologia do
Trânsito e Psicologia Escolar
Colaboração:
Nadja Maria Pereira Ricardo
CRP/20–176

Fone: (69) 3441-3667
Cacoal-RO

A

modernização do sistema
produtivo das empresas
exige cada vez mais dos empregadores maior produção com
menor número de trabalhadores. A adequação dessa nova
realidade tem feito com que as
empresas promovam o enxugamento do quadro de empregados, e a consequente redistribuição das tarefas para os trabalhadores mantidos no emprego.
Essa reengenharia é a saída
encontrada por muitos empresários para manter a competitividade de seus empreendimentos.
Porém, a redistribuição das funções dos empregados dispensados para os que foram mantidos no emprego, fazendo com
que o trabalhador desempenhe
as tarefas da função para a qual
foi contratado, e, mais aquelas
que eram desempenhadas pelo
empregado dispensado, gera
o direito a uma compensação
financeira por gerar o chamado
acúmulo de função.
O direito à compensação
financeira, pelo acúmulo de função, decorre dentre outras coisas, da vedação legal de modificação unilateral do contrato de
trabalho, pois o contrato de trabalho é bilateral, precisa da manifestação de vontade das duas
partes e não pode ser modificado
de modo a gerar prejuízo ao trabalhador. O acúmulo de função acarreta na verdade, maior

cansaço, estresse e aumento
de doenças advindas da sobrecarga de serviço imposta ao trabalhador, por isso exige a repercussão proporcional na remuneração do empregado.
Podemos entender, portanto,
que o acúmulo de função se dá
quando o empregador se utiliza
de um único empregado para
desempenhar duas funções diferentes. O acúmulo deve retratar
o exercício habitual e contínuo
de outra função, de tal forma
que o empregador aproveite
um só empregado para atividades distintas entre si e que normalmente demandariam dois
ou mais trabalhadores para sua
execução. O trabalhador que
acumula funções pode requerer
em ação trabalhista a diferença
salarial gerada nos últimos cinco
anos do contrato.

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

iscute-se acerca da responsabilidade do fiador
pelos débitos locatícios quando
ocorre a prorrogação do contrato sem a sua expressa
anuência.
Desde a Lei nº 12.112/2009,
que alterou o artigo 39 da Lei
nº 8.245/1991 - Lei de Locação
- vigora o entendimento de que,
salvo disposição contratual em
contrário, no caso de prorrogação do contrato de locação por
prazo indeterminado, qualquer
garantia da locação (entre
elas a fiança) estende-se até
a efetiva devolução do imóvel.
Assim, não é mais obrigató-

D

enomina-se Lesão do Esforço Repetitivo ou simplesmente LER, a lesão causada
pelo desempenho de atividade
repetitiva e contínua, como tocar piano, dirigir caminhões, fazer crochê, digitação, etc..
A LER é uma lesão relacionada com a atividade da pessoa e, em alguns casos, pode
ser entendida como uma doença ocupacional, ocorrendo
sempre que houver incompatibilidade entre os requisitos físicos da atividade ou tarefa e a
capacidade física do corpo humano. Alguns fatores de risco
contribuem para a instalação
desta lesão, dentre eles: mo-

ria a assinatura do fiador na
prorrogação do contrato, como
condição para a manutenção
da garantia, na hipótese de não
haver disposição em contrário
no contrato de locação. Todavia, esse entendimento só se
aplica para os contratos firmados após a vigência da referida
Lei. Durante a prorrogação do
contrato, o fiador pode se exonerar da obrigação por meio de
notificação.
Quanto aos contratos de
locação ajustados por prazo
determinado antes da vigência
da Lei nº 12.112, em recente
julgado o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que o fiador somente responde pelos
débitos locatícios contraídos
no período da prorrogação
por prazo indeterminado se
houver a prévia anuência dele
no contrato (Recurso Especial
nº 1.326.557, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão).
O julgado está de acordo
com a Súmula 214 do STJ que
determina que “O fiador não
responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual

vimentos repetitivos, tracionamentos, postura incorreta, içamento de pesos, etc..
A LER se instala lentamente
no organismo humano e muitas
vezes passa despercebida ao
longo de toda uma vida de trabalho, e quando é percebida, já
existe um severo comprometimento da área afetada.
A digitação intensiva é uma
das causas mais comuns da incidência da LER e é a que mais
tem contribuído para o aumento do número de casos de doenças ocupacionais.
As medidas preventivas
destinadas a evitar a LER provêm de estudos da adaptação
ou ajustamento do meio ambiente (trabalho ou lazer) às
características psico-fisiológicas ou particularidades do corpo humano. Os resultados desses estudos permitem a elaboração de projetos e a adoção
de medidas apropriadas para
evitar que o homem exponha
sua saúde ao realizar atividades necessárias para sua subsistência ou lazer.
No tratamento o objetivo
principal é eliminar ou minimi-

não anuiu”. Tal enunciado, evidentemente, aplica-se somente
aos contratos anteriores à
mudança da Lei.

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

zar a intensidade dos fatores
físicos que causaram ou agravam a LER, pois uma vez eliminados, dão lugar ao processo natural de recuperação do
organismo. Geralmente o tratamento envolve uma combinação de métodos conservadores, como medicamentos e terapia física. Quando estes métodos não apresentam resultados positivos, a conduta provavelmente é cirúrgica.

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

m sua 16ª edição da Feira do Conhecimento, realizada no dia 31 de outubro
de 2013, a Escola Daniel Berg focou o tema
“Saúde em Foco: prevenir é melhor que remediar”. Como é de costume, renovou e inovou as suas atividades extensionistas com
parcerias renomadas na cidade de Cacoal,
entre elas a UNESC (curso de Biomedicina),
a FACIMED (curso de Farmácia), a Academia Aluap (coord. professora Ana Paula) e
a CEMADERON – só para citar algumas
delas.
As exposições dos trabalhos aconteceram nos horários matutino e vespertino. A
imprensa, bem como escolas da região visitaram os variados stands, os quais apresentaram inúmeras informações para melhor
clareza dos conteúdos abordados numa temática tão importante na vida dos cidadãos
- a “Saúde”.
Assim, para compreender essa atividade
extensionista da Escola Daniel Berg como
contribuição social, cultural e histórica, seguem abaixo alguns discursos proferidos
pelos seus executores – os alunos - ao desenvolverem as respectivas temáticas:
1 – Suplementação Alimentar, segundo
Lucas Moreira, aluno da turma do 3º. Ano
“X”, o principal objetivo de trabalhar um tema
complexo como esse é o de caracterizar por
meio das informações as deficiências na
alimentação das pessoas, bem como cada
uma delas necessita fazer atividades constantes e valorizar os alimentos com carboidratos, pois são fontes de energia;
2 – Anabolizante, para Mateus, aluno
da turma do 7º. Ano “Y”, é importante mostrar para as pessoas o perigo do seu uso
na vida cotidiana, pois o uso indevido, além
de causar a morte, pode deixar sequelas
irreversíveis;
3 – Autismo, considerado um tema polêmico, não só no Brasil, mas também nos
Estados Unidos e Europa, concluiu-se que
as formas apresentadas dos problemas do
aprendizado tem cura, na opinião da aluna
Gabrielle, do 6º. Ano “Y”, pois existem tratamentos com cavalos, brinquedos e outros
paliativos que amenizam o agravamento da
doença para crianças;
4 – Obesidade - de acordo com as alunas
Natallia e Carollaine, do 1º. Ano “Y”, o objetivo do trabalho é incentivar as pessoas a se
alimentarem de maneira correta, pois quando há consciência por parte dos indivíduos,
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a vida passa a ter mais significado – isso porque se esses hábitos forem mudados desde
a fase infantil, teremos pessoas saudáveis e
sem complicações cardiovasculares e outras
que podem se agravar;
5 – Prevenção e Conscientização - para
Carol Coelho, aluna do 1º. Ano “Z”, conscientizar as pessoas sobre os riscos de acidentes
domésticos e similares, bem como a prevenção de alimentação equivocada e usos de
objetos particulares que são compartilhados,
podem causar doenças e consequências
que podem acarretar a morte – por isso é
melhor prevenir do que remediar;
6 – Pressão Arterial – o objetivo foi abordar sobre o consumo de sal, bebidas alcoólicas e a falta de exercícios que acabam
levando as pessoas a sofrerem com a hipertensão arterial, pois é uma doença que não
tem cura e todos devem mudar seus hábitos
no cotidiano. A doença está levando cada
vez mais as pessoas a terem enfarte e doenças cerebrais, principalmente aqui no Brasil,
afirmou a aluna Letícia, do 8º. Ano “Y” que
teve o auxílio das acadêmicas Mônica e Elisângela, do curso de Farmácia, 6º. período,
da FACIMED, que também aferiram pressão
e orientaram os visitantes;
7 – Doenças e síndromes mentais, para
Karollyne, aluna do 3º. Ano “Z”, informar aos
visitantes sobre as diferentes doenças, tratamentos e síndromes localizados no cérebro
é importante na prevenção de diferentes doenças que aparecem anualmente em diagnósticos hospitalares no município de Cacoal e em diversas localidades brasileiras;
8 – Os 5 sentidos (tato, visão, olfato,
audição e paladar), segundo Camila, aluna
do 2º. Ano “X”, é importante informar sobre
as doenças que podem atingir os 5 (cinco)
sentidos e essas estão sendo trabalhadas na
oficina como uma demonstração às pessoas
e que possam se prevenir constantemente;
9 – Medicina Preventiva - para os alunos
Mateus e Valdir Jr., do 9º. Ano “X”, prevenir
que as doenças não se espalhem é importante para mantermos a manutenção da saúde - tomar cuidados, alimentação balanceada, tomar leite e seus derivados e comer pequenas porções, precisamente, seis vezes
ao dia, ponderou Amanda Rezende e Bianca
que também expuseram a oficina;
10 – Alimentação Saudável, para os alunos Mayumi, Gabriel, Giovana e Lorena, do
7º. Ano “X”, é importante informar à população que hábitos saudáveis na alimentação
promovem imunidade às doenças, comendo
frutas, verduras, proteínas, fibras, lipídios e
carboidratos.
11 – Vacina - para a turma do 6º. Ano “X”,
as pessoas precisam se prevenir contra as
doenças tomando regularmente as vacinas
necessárias, principalmente por existirem
bactérias, fungos e vermes que podem contaminar as pessoas até em seu ambiente
social (casa), pois doenças como a leptospirose, por exemplo, estão mais próximas de
nós;
12 – Dislexia (problemas neurológicos),
segundo os alunos Anne Caroline e Geo-

vana, do 8º. Ano “X”, as pessoas podem
identificar o problema e procurar tratamento
com especialistas, como psicopedagogos,
psicólogos, fonoaudiólogos, oftalmologistas
e neurologistas, pois as pesquisas estão
crescendo sobre o tema, e cada vez mais
crescem os paliativos na resolução dos problemas no Brasil, Estados Unidos e Europa;
13 – Academia - para a turma do 9º. Ano
“Y” é importante fazer exercícios constantemente. O condicionamento pode ser feito
também em casa com hábitos diários, como
caminhadas, exercícios aeróbicos e a utilização de materiais domésticos como suportes
na prática condicional;
14 – Radiação - na oficina, segundo os
alunos Vitória e Lucas Eduardo, do 2º. Ano
“Z”, é fundamental informar sobre os problemas causados pela radiação e o que pode
ser feito para prevenir acidentes com materiais radioativos, pois causam doenças – a
radiação possui três estágios: sólido – líquido
– em pó, ressaltaram.
15 – Outubro Rosa (câncer de mama) para os alunos Darah, Valéria, Letícia C., Felipe, Beatriz, Gabrielli, Marcos, Lucas, Letícia
O., Tainá, Rodolfo, Ketlin, Alice e Haiane, do
3º. Plus, o processo da conscientização para
o exame de mama deve ser feito contra diversos malefícios que atingem as mulheres.
Tem que ser realizado uma vez por ano e
pode ser feito um autoexame como forma de
prevenir esse mal.
Além dessa gama de conhecimentos, a
parceria da UNESC com o curso de Biomedicina colaborou com a demonstração da
célula sanguínea no Laboratório da Escola
Daniel Berg, contando com a presença do
professor Cássio Antônio Lanfrandi e das
alunas Daniela Ferreira, Janayna Santos e
Lorena Gonçalves.
A Escola Daniel Berg contou também com
a colaboração do ônibus da CEMADERON
que foi utilizado pelas acadêmicas Patrícia
e Angélica, do curso de Enfermagem, que
realizaram o exame de câncer de mama.
Assim, mais uma vez a Escola Daniel Berg
agradece a comunidade cacoalense pela
participação maciça e reconhecimento pelo
trabalho prestado ao município de Cacoal e
região circunvizinha, pois “Nosso aluno faz a
nossa história”.
Por:
Sérgio Nunes de Jesus
- membro da Academia de Letras de Cacoal/ACLEC

www.escoladanielberg.com.br
Fone: (69) 3441-3666 / 3441-6148
Avenida São Paulo, 3070
Cacoal-RO

Qual a definição ampla de doença do Sistema Cardio
Vascular?
Dr. Valmir Fávaro: Ao nascer possuímos uma força de
vida gigantesca e esta vai diminuindo através dos anos e consequentemente vem a morte. Nesta jornada todo nosso corpo
se degenera. Hoje, com todos os avanços que se tem, procuramos mitigar esta degeneração, processo este que afeta
fortemente o sistema cardiovascular. Por isso, as consultas
de rotina, os exames que procuram encontrar degeneração
em fase inicial têm o objetivo de prolongar a vida e mitigar o
sofrimento pessoal e familiar. Sendo assim, a definição para
o questionamento é “degeneração”.
Quais as medidas que devemos tomar para prevenir as
doenças do coração?
Dr. Valmir Fávaro: Controlar o colesterol, prevenir e controlar a diabetes e a pressão alta, não fumar, evitar bebida alcoólica, manter um peso saudável, praticar exercícios físicos
regularmente e adotar uma dieta saudável. Para aqueles que
precisam modificar seus hábitos alimentares, a Cardio Vida
também oferece atendimento em Nutrição, conduzido pela
Dra. Djenane Lima, que sugere dieta adequada individualizada e coordena o processo de reeducação alimentar para
todas as idades, acompanhamento e avaliação com dietas
especiais (Personal Diet).
A Cardio Vida agora está em novo endereço e com novas instalações. Quando teve início a Cardio Vida em Rolim de Moura?

Dr. Valmir Fávaro: A Clínica teve início em 2008 realizando
atendimento na Clínica Gênesis, do Dr. Cyd Estrada, ao qual
somos gratos pelo apoio e acolhida. O crescimento natural do
número de clientes inviabilizou a permanência no mesmo local.
Diante da situação, a Cardio Vida mudou-se em 2010 para um
imóvel alugado e recentemente pode enfim inaugurar sua própria sede.
Qual a proposta da Cardio Vida com a inauguração da
nova sede?
Dr. Valmir Fávaro: A princípio preservar a receita de sucesso que já vínhamos conquistando com atendimento personalizado melhorando a qualidade de vida dos nossos clientes, e
também agregar profissionais de diversas especialidades.
Quais os tipos de exame que a Cardio Vida oferece?
Dr. Valmir Fávaro: Além das consultas, disponibilizamos
exames que fazem com que a Cardio Vida seja referência
atualmente no tratamento dos males do coração em Rolim de
Moura e região, como eletrocardiograma, ecocardiograma com
Doppler Colorido, Mapa, Holter 24 horas e teste ergométrico.
Qual é o novo endereço da Cardio Vida?
Dr. Valmir Fávaro: A nova sede da Cardio Vida fica na
Avenida Norte e Sul, 4446, próximo ao Posto Miriam II, saída para Santa Luzia. Continuamos com os mesmos telefones:
(69) 3442-2412 e 8119-8746.

Responsável técnico:
Dr. Valmir Fávaro – médico CRM/RO 1888
- especialista pela Fundação Educacional Lucas
Machado /
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
- membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Fone: (69) 3442-2412 / 8119-8746 Rolim de Moura-RO
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Q

uando começamos a planejar uma obra,
pensamos em muitas coisas: dimensões
dos ambientes, necessidade dos usuários, cor,
fachada, espaços externos, mobília, revestimentos, e por aí vai. Alguns detalhes não são levados
em consideração, pois são vistos apenas como
um elemento construtivo e necessário dentro de
uma residência ou comércio.
A iluminação é, sem dúvida, um dos principais
elementos dentro da arquitetura, isso porque a
luz, seja ela natural ou artificial, torna qualquer
ambiente vivo.
A iluminação tem o poder de transformar um
ambiente conforme a sua utilização criando cenas e efeitos distintos. A escolha da lâmpada é
tão importante quanto à luminária. Existem diversos tipos de lâmpadas e nem sempre aquela
comum que encontramos no mercado é a melhor
opção. As lâmpadas possuem diferentes temperaturas de cor, intensidade e efeito, proporcionando conforto visual ao usuário ou desconforto
quando mal escolhida.
Criar uma integração entre a luz natural e artificial pode ser uma grande sacada em um projeto, onde durante o dia aproveita-se muito bem
a luz natural e na parte da noite utiliza-se um
sistema de lâmpadas dimerizáveis. Conforme o
sol vai se pondo você vai aumentando gradativamente a intensidade à sua luz. Além de aumentar
a produtividade do usuário, diminui o consumo
energético.
A entrada de luz natural em um ambiente deve
ser feita com muita cautela, além da luz, junto
com ela vêm os raios solares que podem aquecer muito o ambiente. Por isso, alguns mecanismos de sombreamento podem ser agregados ao
projeto, como por exemplo, um pergolado ou um
brise em uma janela.

Responsável técnica:
Luanna Russo - arquiteta
- graduada em Arquitetura e Urbanismo/CESUMAR
CAU A68171-7
www.luannarusso.com
Fone: (69) 3443-5027 / 8135-5883
Av. Sete de Setembro, 2952
Cacoal-RO

cial temos o cisto de tendão, a
hipertrofia da pele (“calo”) e a
retração cicatricial.
O tratamento inicial é conservador. Nos casos em que a
contratura interfere na função da
mão ou a progressão da doença
é rápida, o tratamento cirúrgico
é o mais efetivo, objetivando liberar o(s) dedos(s) em flexão. E
mesmo com a remoção cirúrgica
bem sucedida dos tecidos afetados, a contratura pode recidivar
no mesmo ou em outros dedos.

P

G

eralmente os trabalhadores
buscam na Justiça Especializada Trabalhista os direitos que
lhe foram suprimidos durante a
relação de emprego. Assim, em
algumas situações há diferença
salarial, sendo aquela declarada
e não declarada na Carteira de
Trabalho (CTPS).
No momento da sentença de
procedência dos pedidos, é interessante ficar atento ao tipo
de verbas inseridas nos termos
da sentença de primeiro grau.
Considerando que se houver aumento, principalmente no salário
mensal recebido pelo trabalhador, as referidas verbas incidirão
diretamente no valor da contribuição vertida ao INSS, condição
que vem ao encontro do texto
da Lei 8.213/1991 e do Decreto
3.048/1999, que disciplinam que
a aposentadoria será observada
quanto à fórmula de cálculo o percentual de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições que
estão em nome do empregado a
partir de julho de 1994.
Assim, quanto maior forem
as contribuições pagas durante
toda a vida de trabalho do obreiro, mais vantajoso será o valor
da aposentadoria do beneficiado/
trabalhador.

Para que ocorra melhoria no
valor do benefício dentro do prazo oportuno, terá o interessado
de ingressar com pedido de revisão dos valores por meio de
assessoria jurídica com profissional especialista em Direito Previdenciário, com fito de majorar no
momento da solicitação do beneficio previdenciário o valor da
aposentadoria.

odemos estar diante de um
caso de Contratura de Dupuytren. Esta é uma doença de
causa desconhecida, que acomete a fáscia palmar (tecido encontrado abaixo da pele) e leva
à formação de cordas e nódulos,
ocasionando a tração dos dedos
em direção à palma da mão.
É uma doença progressiva, e
geralmente acomete ambas as
mãos. O quarto e o quinto dedos
são os mais acometidos, com
predominância no sexo masculino, após os 40 anos, principalmente nos descendentes do norte europeu.
Em sua fase inicial o paciente
pode sentir desconforto, coceira
e, raramente, dor. Com a evolução da doença ocorre o espessamento dos cordões, a impossibilidade de “esticar“ totalmente
o dedo, e até mesmo dormência
e rigidez.
Entre os fatores de risco estão: tabagismo, álcool, drogas,
diabetes, epilepsia e traumatismo. Como diagnóstico diferen-

Dr. Rubens Akita
- médico ortopedista
- médico cirurgião da mão
CRM/RO 3668 TEOT 12450
Atendimento:
Fone: (69) 3441-4751
Cacoal-RO
Cuidarte – Fone (69) 3481-1608
Espigão do Oeste-RO

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 estadual do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP)
- coordenadora do curso de Direito da
FAROL
www.silvaefontana.adv.com.br
Fone: (69) 3443-1570
Cacoal-RO
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róstata é uma glândula do
sistema reprodutor masculino, que produz e armazena
parte do fluido seminal. Câncer
de próstata é o tumor mais comum em homens acima de 50
anos. Os fatores de risco incluem idade avançada (acima
de 50 anos), histórico familiar
da doença, fatores hormonais
e ambientais e certos hábitos
alimentares (dieta rica em gorduras e pobre em verduras, vegetais e frutas), sedentarismo
e excesso de peso. Os negros
constituem um grupo de maior
risco para desenvolver a doença. A prevenção se inicia aos
50 anos para os homens sem
histórico familiar da doença e a
partir dos 45 anos para quem
possui parente de 1º grau portador da patologia.
Sintomas
A maioria dos cânceres de
próstata cresce lentamente e
não causa sintomas. Tumores
em estágio mais avançado podem ocasionar dificuldade para
urinar, sensação de não conse-

N

ormalmente quando vamos
sentar para uma refeição, o
último ingrediente que colocamos no prato é a carne. Esta,
por sua vez, em se tratando
de preparação na grelha, tem
que vir da chapa diretamente
para o prato, seja mal passada
ou ao ponto, dependendo do
gosto. O importante é que seja
preparada na hora.
Há oito anos no mercado, o
Restaurante Acqua foi projetado com o objetivo de simular o
cardápio que elaboramos em
casa no dia a dia, variando-o
sempre. Desde a combinação
dos pratos à sobremesa, que é
gratuita, tudo é preparado com
muito carinho e com a preocupação de sempre agradar o
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guir esvaziar completamente a
bexiga e hematúria (presença
de sangue na urina).Dor óssea, principalmente na região
das costas, devido à presença
de metástases, é sinal de que
a doença evoluiu para um grau
de maior gravidade.
Diagnóstico
O câncer de próstata pode
ser diagnosticado por meio
de exame físico (toque retal)
e laboratorial (dosagem do
PSA). Caso sejam constatados
nódulos na glândula ou PSA
alterado, deve ser realizada
uma biópsia para averiguar a
presença de um tumor e se ele
é maligno. Se for, o paciente
precisa ser submetido a outros
exames para se fazer o estadiamento, ou seja, presença ou
não de metástases que interferirá na conduta a ser tomada.
Tratamento
O tratamento depende doestadiamento e da classificação do tumor, assim como da
idade do paciente e pode incluir
prostatectomia radical (remo-

paladar dos fiéis clientes, que
não são poucos.
Além das variadas carnes,
o Acqua prepara outras delícias na chapa, como é o caso
do abacaxi fatiado e do queijo
coalho.
Um dos diferenciais do Acqua é que todos os dias, com
exceção do sábado, que é dia
de descanso da equipe, não
falta o peixe no cardápio. Bem
sabemos que o peixe é rico
em ômega 3 e consequentemente muito saudável.
Aos domingos o restaurante Acqua dá um toque a mais
em seu cardápio. Como domingo é dia de descanso para
a maioria de nós, principalmente para as mulheres que

ção cirúrgica total da próstata),
radioterapia, hormonoterapia
e uso de medicamentos. Para
os pacientes idosos com tumor
de evolução lenta, o acompanhamento clínico menos invasivo é uma opção que deve ser
considerada.

Responsável técnico:
Dr. Luis Eduardo Parada
- médico urologista
CRM/RO 1635
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Urologia
- professor da disciplina de Urologia
do curso de Medicina da Facimed
Fone: (69) 3443-4380
Cacoal-RO

pilotam o fogão diariamente,
nada melhor que um almoço
em família no Acqua.
Vale lembrar que o restaurante Acqua funciona também
com o sistema de entrega. O
dique Acqua – (69) 3441-6037
- não para de tocar. Sinal que
o tempero conquistou e vem
conquistando clientes que buscam a qualidade da comida
caseira a um bom preço. E, falando em preço, o Acqua abre
duas opções para o cliente se
servir: por peso ou a vontade
em preço único.
O Acqua fica próximo aos
Correios. Os proprietários, Célia e Assis Lima, deixam aqui o
convite para que você também
faça parte desta família de paladar refinado, porém caseiro.
Prazer em comer bem.

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

advogado é essencial e indispensável à administração
da Justiça. Poucos sabem, mas
a profissão do advogado é a única que consta no bojo da Constituição Federal (Art. 133).
O advogado exerce no meio
social um “múnus” público. Isso
significa que exerce função pública. E para exercer a profissão,
necessita de absoluta independência, até porque a sua atuação tem por escopo a realização
da Justiça, que é um interesse
social. Surge então para o advogado a difícil missão de lutar
pelo direito das pessoas (sejam
elas físicas ou jurídicas), aparecendo como um elemento integrante da organização judicial,
como uma espécie de órgão intermediário entre o juiz e a parte.
E para que o advogado exerça a profissão com liberdade e
independência, precisa ter à
sua disposição a garantia do
respeito pelas autoridades das
suas prerrogativas, sendo essas
previstas na lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) em seus
artigos 6º e 7º.
A lei garante a esse profissional o direito de exercer a defesa
plena de seus clientes, com independência e autonomia, sem
temor do magistrado, do representante do Ministério Público
ou de qualquer autoridade que
possa tentar constrangê-lo ou
diminuir o seu papel enquanto
defensor das liberdades.
Essas regras garantem, por
exemplo, que um advogado tenha o direito de consultar um
processo até mesmo sem uma
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procuração, ou nos casos de
ações penais e inquéritos protegidos por sigilo judicial. Ou seja,
são garantias fundamentais,
previstas em lei, criadas para
assegurar o amplo direito de
defesa.
Prerrogativas
profissionais
não devem ser confundidas com
privilégios, pois tratam apenas
de estabelecer garantias para o
advogado enquanto representante de legítimos interesses de
seus clientes.

Dr. José Júnior Barreiros
- advogado OAB/RO 1405 e
empresário
Barreiros Advogados Associados
Barreiros Business Ltda
- especialista em Direito e Processo
do Trabalho, Processo do Trabalho e
Direito Processual Civil
- conselheiro estadual da OAB/RO
www.advocaciabarreiros.com
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO
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nfarto, ou ataque cardíaco, é a
necrose (morte) de uma parte
do músculo do coração, causada
pela ausência da irrigação sanguínea que leva nutrientes e oxigênio ao coração, resultado de
uma série complexa de eventos
acumulados ao longo dos anos.
Mas pode ser caracterizado
pela oclusão das coronárias em
razão de um processo inflamatório associado à aderência de
placas de colesterol em suas
paredes. O desprendimento de
um fragmento ou a formação de
um coágulo (trombo) nas artérias
bloqueia o fluxo de sangue causando a necrose.
O acúmulo de placas de gordura nas artérias pode surgir
por uma predisposição genética,
com o próprio passar da idade,
sendo a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, o fumo, o
excesso de peso e a má alimentação alguns agentes causadores. Outra possível causa é o
espasmo da coronária, comum
em mulheres.
O sintoma clássico é a dor fixa
no peito, que pode variar de fraca a muito forte, ou sensação de
compressão no peito que geralmente dura cerca de trinta minutos. Ardor no peito, muitas vezes
confundido com azia, pode ocorrer associado ou não à ingestão
de alimentos. A dor no peito se
irradia pela mandíbula e/ou ombros ou braços (mais do lado
esquerdo do corpo). Há suor,
náuseas, vômito, tontura e desfalecimento, além de ansiedade,
agitação e sensação de morte
iminente.

O tratamento é feito com a
desobstrução do vaso através da
angioplastia ou com a cirurgia de
confecção de pontes com vasos
(safenas ou artérias mamárias).
Medicamentos diminuem a formação de placas e/ou tornam o
sangue mais fino a fim de facilitar
a sua passagem pelo vaso.
Após um quadro de infarto
agudo do miocárdio, é necessário que o paciente tenha novos e saudáveis hábitos de vida
para reduzir o risco de um novo
infarto, como alimentar-se corretamente, praticar algum tipo de
atividade física e visitar o cardiologista regularmente.

Dra. Flávia Denise de Melo Silva
- médica especialista CRM/RO 3631
- cardiologista, clínica médica e
ecocardiografista
Hospital e Maternidade São Paulo
Fones: (69) 3441-4611 / 3441-4612 /
8494-3998
e-mail: denise.flavia@yahoo.com.br
Cacoal-RO

Doenças osteoarticulares, por Dr. Gustavo Campos
A osterioartrite é a forma mais comum entre as doenças osteoarticulares, e uma doença
extremamente complexa e multifatorial e, portanto, os tratamentos não são simples. Cada
paciente apresenta maior ou menor influencia dos diferentes fatores envolvidos na doença
e, dessa forma, o tratamento não deve ser escalonado, mas individualizado e dirigido para
o perfil especifico de cada um.
Dr. Gustavo Constantino de Campos, especialista em doenças osteometabólicas
O UC-II® é o único ativo não desnaturado no mercado disponibilizado em doses de
apenas 40 mg ao dia. Esta qualidade é assegurada por um processo de fabricação patenteado, não enzimático, realizado a baixas temperaturas, o que garante a obtenção de
um colágeno do tipo II, que tem sua atividade biológica preservada, já que não tem sua
configuração molecular alterada.
Maria Inês Porto Noronha, 53 anos
Santa Rita do Sapucaí-MG
“Comecei a usar o UC-II® e não tive mais dores osteoarticulares. Tenho passado muito
bem. Estou me sentindo muito a vontade para minhas atividades cotidianas.”
Cassiano Salles, 35 anos
Campinas – SP
“Comecei o tratamento e em 30 dias as dores que eu sentia nas costas, nos ombros e
nos joelhos, por razões óbvias (sobrepeso e falta de atividade), sumiram. Estou iniciando
o terceiro mês de tratamento.”
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O que é?
Dr. Claudemir: Podemos
definir rinite alérgica como
sendo a inflamação da mucosa que reveste internamente o nariz, causada por uma
alergia. Ela tem como principal sintoma o nariz escorrendo de forma frequente e pode
haver congestão nasal, espirros e tosse.
Quais são os sintomas?
Dr. Claudemir: Os sintomas da rinite alérgica são:
nariz escorrendo, dor de cabeça, dor na face, obstrução
nasal, catarro escorrendo
atrás da garganta, tosse,
olhos e nariz avermelhados,
pode apresentar dor de cabeça e falta de ar.
E quais são as causas?
Dr. Claudemir: As causas
da rinite alérgica podem ser:
alergia à poeira, pólen das
árvores e das plantas, pelo
de animais, poeira doméstica, fumaça, cigarro, poluição,
perfumes, produtos de limpeza doméstica, entre outras.

O

s últimos levantamentos
realizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE demonstram que
o número de divórcios no Brasil tem crescido drasticamente.
Acredito que isso se dê não
apenas por estarmos vivendo
um momento de crise axiológica, mas também em razão da
desburocratização do processo de divórcio que foi promovido nos últimos anos.
Nos anos de 2007 e 2010
nossa legislação sofreu importantes modificações que possibilitaram a realização do divórcio mediante escritura pública
e extinguiu a necessidade da
comprovação da separação judicial por mais de um ano ou a
separação de fato por mais de
dois. Atualmente, é possível
que um casal se case em um
dia e se divorcie no seguinte.
No entanto, para que seja
possível a realização do divórcio por escritura pública, é
necessário que: 1) haja consenso entre o casal; 2) inexista
filhos menores ou incapazes;
3) haja a assistência de um
advogado. Não ausência de
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Tem tratamento?
Dr. Claudemir: Sim. Para
o tratamento da rinite alérgica
recomenda-se medicamentos
antialérgicos e soluções e limpeza nasal, vendidas livremente nas farmácias. As vacinas
para as alergias também podem ser úteis para deixar o indivíduo imune às substâncias
causadoras da rinite. Porém, o
melhor mesmo é o controle do
ambiente.
Há tratamento caseiro
para rinite alérgica?
Dr. Claudemir: O melhor
tratamento caseiro para rinite
alérgica é ter a casa sempre
muito bem limpa e livre da poeira. Por isso, recomenda-se
não ter cortinas nem tapetes
dentro de casa, evitar bibelôs
e móveis desnecessários, dar
preferência aos tecidos de algodão, trocar toda roupa de
cama semanalmente e usar
produtos hipoalergênicos. Um
ótimo remédio caseiro para rinite alérgica é fazer lavagens
nasais com soro fisiológico.
Persistindo os sintomas, procure um médico especialista.

um destes elementos, os interessados deverão socorrer-se
às vias judiciais.
A escritura de divórcio deve
expressar a vontade do casal
acerca da partilha de bens,
se voltarão a usar o nome
de solteiro e se haverá pagamento de alimentos a um dos
cônjuges.
A lei exige a assistência de
um advogado no ato, compreendendo esta não apenas a
sua presença, mas a sua efetiva participação no assessoramento do casal, esclarecendo
as dúvidas porventura existentes e elaborando a minuta
do acordo, que estará sob sua
responsabilidade. A contratação do advogado é essencialmente alicerçada em uma relação de confiança, sendo vedado ao tabelião fazer qualquer
indicação. Caso isso ocorra,
denuncie!
Além de mais célere os custos do divórcio extrajudicial,
são demasiadamente menores do que o realizado judicialmente, tanto no que se refere
às custas quanto ao honorários advocatícios.

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

Dr. Diógenes Nunes de Almeida Neto
- advogado inscrito na 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
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1º trimestre

4D - 1º trimestre

4D - 3º trimestre

Hidrocefalia

Coração fetal - 2º trimestre

Gravidez gemelar - 1º trimestre

Quais são as aplicações da
ultrassonografia?
Dr. Roger: A ultrassonografia
é um dos métodos diagnósticos
por imagem mais usados, versáteis e ubíquos. Nas últimas duas
décadas do século XX o desenvolvimento tecnológico transfor-
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mou este método em um instruO morfológico pode ser:
Dr. Roger: A com Doppler comento poderoso de investigação
Do primeiro trimestre (11 a lorido é um exame que utiliza onmédica dirigida, exigindo treina- 13 semanas e 6 dias): para ava- das sonoras para criar imagens
mento constante, experiência e liar a idade gestacional, alguns dos sons de fluxos sanguíneos
conduta participativa do exami- sinais de alteração na morfolo- de artérias e veias durante a gesnador. O médico que realiza o gia do feto e anexos (placen- tação, no compartimento materexame deve ter uma boa forma- ta, cordão, membranas) e para no, placentário e fetal. Permite
ção acadêmica, estar atualizado predição de pré-eclâmpsia e ou fazer um estudo não invasivo da
e possuir um aparelho com boa retardo de crescimento fetal in- hemodinâmica fetal através do
Doppler. A ultrassonografia tridiresolução e definição de ima“Sempre focado no avanço
mensional é uma técnica modergem. A ultrassonografia interage
tecnológico e precisão dos exames na, com indicações específicas,
e auxilia todas as especialidades
sendo utilizada principalmente
médicas e cada vez mais se afirdiagnósticos, com mais de 20
ma como um dos pilares do diaganos de experiência na área, o Dr. na avaliação do útero e da anatomia fetal. Para os pais a ultrasnóstico médico na atualidade.
Roger S. D. Cubas está a frente de sonografia 3D pode proporcionar
Quais são as característiaparelhos de última geração, 3D, 4D, uma maior facilidade para melhor
cas da ultrassonografia?
com boa resolução e alta definição entendimento das imagens do
Dr. Roger: É um método não
feto, como rosto, pernas, braços,
invasivo ou minimamente invade imagem na Clínica Mater&Rim”
mãos, pés e sexo. A ultrassonosivo, não possui efeitos nocivos
significativos, não utiliza radia- trauterino pelo Doppler das arté- grafia 4D nada mais é do que a
ção ionizante, apresenta a ana- rias uterinas. É importante aqui 3D em movimento e é considetomia em imagens seccionadas avaliar a Translucência Nucal rada a tecnologia mais avançaou tridimensionais. Possibilita o (TN), a presença ou ausência do da em ultrassonografia nos dias
estudo não invasivo da hemo- Osso Nasal (ON) e Ducto Veno- atuais. É muito importante que o
dinâmica corporal com o efeito so (DV). No caso de TN aumen- profissional tenha conhecimento
tada e/ou ON ausente, aumenta dos fundamentos físicos e tecnoDoppler.
Como é a ultrassonografia o risco para Síndrome de Down. lógicos na formação das imagens
Um estudo demonstrou que em para propiciar uma interpretação
na área da Obstetrícia?
Dr. Roger: Pode acompanhar 73 % de fetos com Síndrome de diagnóstica correta.
o bebê durante a gravidez, des- Down o osso nasal não era visíde seus primórdios ao nascimen- vel na imagem de 11 a 14 semato, avaliando aspectos morfológi- nas, enquanto que em fetos com
cos e funcionais. Permite ainda a cariótipos normais era visível em
orientação de processos invasi- 99,5 % dos casos.
Do segundo trimestre (20 e
vos mesmo antes do nascimento. A ultrassonografia obstétrica 24 semanas): para avaliar a idade
é útil na avaliação precisa da ida- gestacional, sinais de alteração
de gestacional, na detecção de na morfologia do feto e anexos,
gestações múltiplas, no diagnós- predição de pré-eclâmpsia e ou
tico de anormalidades fetais, na retardo de crescimento fetal inavaliação do crescimento e bem trauterino pelo Doppler das arté-estar fetais, e orienta o obstetra rias uterinas e predição de parto
no diagnóstico e tratamento in pré-termo avaliando o colo uteriútero. Atualmente 90-100% das no. Detecta de 80 a 90% das anogestantes na América do Norte, malias fetais. O aspeto anatômico
Grã-Bretanha e Europa Ociden- do feto é medido e documentado.
Do terceiro trimestre (a partir
tal são submetidas a uma ou
mais ultrassonografias no perío- das 27 ou 28 semanas): avalia-se
www.cremero.org.br
o crescimento fetal, volume do
do pré-natal.
líquido do
amniótico
Que tipo de ultrassonograAssessoria de Comunicação
Cremero e vitalidade fetal. Neste
período é possível esfia deve ser indicado?
Carlos Araújo – jornalista
MTb 162-RO
Dr. Roger: A ultrassonografia tudar a circulação fetal por meio
obstétrica precoce serve para da análise do fluxo das artérias
identificar uma gravidez intrau- umbilicais e da artéria cerebral Dr. Roger Salomon Delgado Cubas
terina, determinar a idade ges- média e reavaliar a anatomia, ob- - médico ginecologista, obstetra e
tacional pela medida do cumpri- tendo-se uma visão mais fidedig- ultrassonografista
mento crânio-nádega, caracte- na de alguns órgãos, em especial CRM/RO 1579 TEGO 0573/2003
- especialista em Ginecologia e
rísticas e número de sacos ges- rins e coração fetal.
Quanto tempo dura o Obstetrícia pela Federação Brasileira
tacionais, número de embriões.
das Associações de Ginecologia e
A ultrassonografia morfológica exame?
Obstetrícia (Febrasgo)
Dr. Roger: É relativamente rá- - especialista
fetal é utilizada para estabelecer
Autor do livro
em Ultrassonografia em
um diagnóstico mais exato na pido, podendo durar de 30 a 40 Ginecologia-Obstetrícia
CREMERO - 50 ANOS
NOS
pelo
Colégio
prevenção de pré-eclâmpsia e/ minutos, dependendo do tipo do Brasileiro
TRILHOS
ÉTICA, o médico
de DA
Radiologia.
e escritor
Viriato
Moura,
- membro
titular
da Sociedade
ou retardo do crescimento fetal, exame.
autografando
a obra.
de Ultrassonografia
(SBUS)
Como é a ultrassonografia Brasileira
detectar malformações fetais e
para acompanhar gestações de com Doppler colorido, a tridi- Fone: (69) 3443-1764
Cacoal-RO
Sede
do Cremero - Porto Velho-RO
alto risco.
mensional e a 4D?
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Homenagem ao Dia das Mães.

Desenvolvimento e diversão
em eventos culturais.

Páscoa na escola.

Dia dos Pais.

Homenagem ao Dia dos Pais.

Festividade junina.

Formatura
- Participação ativa das famílias.

A
Envolvimento da família com os
projetos desenvolvidos pela escola.

Participação da família em eventos
culturais.
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s transformações no campo
educacional têm acontecido
num ritmo acelerado. Percebese que em meio a muitas mudanças uma parceria sempre será
fundamental para o sucesso de
todos envolvidos no processo:
Família e Escola.
A família constitui uma instituição de extrema importância
na formação e na educação das
crianças. A escola tem a responsabilidade de desenvolver habilidades e competências específicas de forma sistematizada.
Assim, a participação dos pais
na educação escolar dos filhos
deve ser constante e consciente.

Torna-se necessária a parceria de todos para o bem-estar
do educando. A vida familiar e
escolar se completa. Cuidar e
educar envolve estudo, dedicação, cooperação, cumplicidade
e, principalmente, amor de todos
os responsáveis pelo processo,
que é dinâmico e está sempre
em evolução.
Os pais e educadores não
podem perder de vista que, apesar das transformações pelas
quais passa a família, esta continua sendo a primeira fonte de
influência no comportamento,
nas emoções e na ética da
criança.
Segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/
MEC), os alunos que têm pais
presentes e participativos apresentam melhor rendimento escolar em relação àqueles pais que
estão ausentes do seu processo
educacional. Elas terão mais
autocontrole,
comportamento
cooperativo e menos chance
de desenvolver depressão ou
ansiedade. Há também o indicativo de que conforme as crianças ingressam na adolescência
e chegam às séries superiores,
reduz-se a influência dos pais
no desempenho escolar. Portanto, acompanhar a criança em
seus anos escolares iniciais irá
contribuir para maior autonomia
nas séries posteriores, mas, é
responsabilidade das instituições educativas desenvolver
projetos que envolvam os pais
de forma significativa. É preciso
que as escolas estejam abertas
aos pais. Recebê-los apenas em
reuniões bimestrais é limitar este
relacionamento escola/família.
Os projetos culturais representam oportunidade para trabalhar o fortalecimento de laços
afetivos familiares, o desenvolvimento da psicomotricidade, o
aprimoramento da linguagem,
a memorização, o ritmo, a concentração, espacialidade, valores éticos, como respeito, compreensão, justiça, entre outros.
O desenvolvimento destes projetos proporciona ainda intera-

ção entre a comunidade escolar, possibilitando que as famílias possam participar de forma
ativa na educação de suas crianças, apropriando-se da cultura
e acompanhando o trabalho da
instituição.
Os pais devem ter interesse
em acompanhar o crescimento
da criança e a escola dar abertura e facilitar que esse contato aconteça, pois é aí que o
aprendizado se completa. Eles
precisam entender, no entanto,
que acompanhar a vida escolar
não significa apenas cobrar. É
muito mais do que isso. É estimular, ensinar, conversar, prestigiar, acompanhar e discutir. A
cobrança é a última ferramenta
nessa parceria, e o resultado é
o sucesso da criança. Todos só
têm a ganhar. Quando a criança
se sente ouvida, apoiada, prestigiada, tem mais estímulo para
aprender e aproveitar todas as
oportunidades que a escola promove, pois é lá que ela faz amigos, conquista seu espaço no
mundo, forma a personalidade
e aprende as lições dos livros e
da vida.
A escola precisa aproveitar
todas as oportunidades de contato com os pais para informá-los
sobre seus objetivos, recursos,
problemas e sobre as questões
pedagógicas que se apresentarem. Somente deste modo sentir-se-ão comprometidos com a
melhoria da qualidade escolar.
Assim, a escola necessita
acostumar-se a programar atividades que aproximem cada vez
mais os pais da escola, fazendo
reuniões para discutir dificuldades ou problemas que a escola
esteja enfrentando, contribuindo
com ideias e atitudes a serem
tomadas e desenvolverá os
valores culturais da família e
comunidade.
A parceria entre família/escola
sempre será fundamental para o
sucesso da educação de todo
indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam serem grandes e fieis companheiros nessa
nobre caminhada da formação
educacional do ser humano.
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
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GENERAL MOTORS ANUNCIA RECALL
DE S-10 FLEX
A General Motors do Brasil Ltda. convoca
os proprietários dos veículos Chevrolet S10
Flex 2012, 2013 e 2014 a comparecerem a
uma concessionária. A existência de atrito
da tubulação pode danificar a tubulação de
combustível. Em decorrência, pode ocorrer
vazamento de combustível no compartimento
do motor, com risco de incêndio e de danos
materiais e físicos aos ocupantes do veículo
e a terceiros. A GM disponibiliza o telefone
0800 702 4200 para agendamento gratuito
do reparo.
SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR
Falta PROCONs no Estado. Dos 52 municípios, apenas 6 contam com a atuação do
órgão. Tal fato tem comprometido a eficácia
da política estadual de proteção e defesa do
consumidor.

te vai perceber que ocorre esse desconto a
cada vez que acessa a internet. É importante
o consumidor ficar atento, pois, afinal: É Seu
Direito.
SENADO APROVA PROJETO DE LEI QUE
OBRIGA PLANOS DE SAÚDE A COBRIR QUIMIOTERAPIA DOMICILIAR DE USO ORAL
Um dia depois de a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) ter determinado
que os planos de saúde individuais e coletivos terão de incluir mais 87 procedimentos
obrigatórios em sua lista de atendimento, incluindo 37 medicamentos contra o câncer, o
Senado aprovou nesta terça-feira projeto de
autoria de Ana Amélia (PP-RS) que torna lei
essa exigência. A matéria foi apresentada
pela senadora em 2011 e depois de tramitar
pela Câmara voltou ao Senado com mudança
apenas de redação. O projeto prevê a cobertura de quimioterapia domiciliar de uso oral,
incluindo medicamentos para o controle de
efeitos adversos relacionados ao tratamento.

RECALL VEÍCULOS DA MARCA KIA
A KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. protocolou Campanha de Chamamento para
substituição do interruptor das luzes de freio
dos veículos Kia Sportage, Cerato, Magentis,
Opirus, Mohave e Carnival. Foi constatada
possibilidade de funcionamento intermitente
do interruptor das luzes de freio, ocasionando
falha na desativação do piloto automático do
veículo ou, ainda, implicar o não acendimento
das luzes de freio quando o pedal for pressionado, fato que pode apresentar risco de acidente com danos físicos aos ocupantes e/ou
terceiros. O Código de Defesa do Consumidor
determina que o fornecedor repare ou troque
o produto defeituoso a qualquer momento e
de forma gratuita. Se houver dificuldade, a
recomendação é procurar um dos órgãos de
proteção e defesa do consumidor. Mais informações podem ser obtidas junto à empresa,
por meio do telefone 0800 77 11011, ou pelo
site www.kia.com.br.

ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO NORTE
(CERON) TEM PRESTADO SERVIÇO ESSENCIAL DE FORMA INSATISFATÓRIA
A CERON tem recebido muitas reclamações pela constante falta de energia e interrupções no fornecimento de serviço essencial
que deve ser prestado de forma contínua por
imposição legal. Caso tenha algum problema
com a CERON, entre em contato com a Ouvidoria pelo telefone 0800 647 7992.
CLARO É MULTADA EM R$ 2,1 MILHÕES
POR PROPAGANDA ENGANOSA E COBRANÇA INDEVIDA
A Claro, operadora de telefonia celular e
internet, foi multada pelo Procon Carioca em
R$ 2.112.283,80 pela prática de propaganda
enganosa e cobrança indevida. A empresa
divulga que o serviço de internet pré-pago
custa apenas R$ 1,99 por dia, mas cobra o
valor cada vez que o usuário conecta-se à
rede via modem. O consumidor dificilmen-
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Dr. Lincoln Bernardo Aguiar
- advogado OAB/SP: 290.712 OAB
lincolnmax406@hotmail.com

M

al o clima começou a
esquentar com o namorado e já começam a pintar
dúvidas sobre o início da vida
sexual. Deve-se seguir em
frente? Qual a importância de
consultar um médico antes da
primeira relação para saber o
que fazer? A adolescência é
mesmo a fase das descobertas, e, para não tomar uma
decisão precipitada sobre
algo tão importante, é preciso
adotar certos cuidados.
O ideal seria que, antes
de se iniciar sexualmente, a
adolescente consultasse o
ginecologista para ser orientada sobre a primeira relação,
a escolha e adoção de um
método contraceptivo, assim
como sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).
Não há uma idade definida
para ir pela primeira vez ao
ginecologista. Um momento
interessante para essa aproximação é quando acontecem as mudanças puberais:
desenvolvimento das mamas,
dos pelos pubianos e o estirão de crescimento. A presença da mãe durante a consulta é controversa. A adolescente deve ter preservados
sua privacidade, o direito de
ser atendida sozinha e em
espaço privado e garantida
a total confidencialidade das
informações tratadas.
As dúvidas mais comuns
levadas pelas adolescentes
dizem respeito, além das mudanças puberais, à anticoncepção. Independentemente
da escolha feita, sempre se
deve associar o método ao
uso da camisinha. Todos eles
são efetivos desde que sejam
utilizados de maneira correta
e regular. O mais solicitado é
a pílula anticoncepcional, que

pode ser útil também durante
todo o início da vida sexual. A
contracepção de emergência,
chamada de pílula do dia seguinte, é outro método disponível, mas que exige cuidados
extras. Além de ser indicada
somente para situações excepcionais, quando não há
proteção anticonceptiva e o
risco de engravidar existe.
Os mitos e medos das meninas sobre a primeira relação
sexual estão mais ligados ao
momento em si do que ao que
ocorrerá no futuro. “Vai doer
ou sangrar?”, “O que ele vai
pensar de mim se eu ceder facilmente?”, “Vou chegar ao orgasmo?”. A preocupação com
o risco de engravidar cede lugar neste momento ao desejo
sexual. Para os meninos, os

receios estão mais relacionados à performance.
O que importa, na verdade, é que aconteça de forma
consciente, com uma pessoa
com a qual exista um vínculo
de sentimento, além de ser
sob a menor pressão possível,
com calma e sem pressa, o
que nem sempre acontece. O
fato de a adolescente já fazer
uso de método contraceptivo dá segurança e tranquilidade em relação ao risco de
engravidar.
A proteção básica e efetiva contra as DSTs é segura
somente com a camisinha.
Outras medidas protetoras
importantes seriam o controle
clínico, realizado com o médico de confiança, pelo menos
uma vez ao ano, e a busca de
relacionamentos monogâmicos, por ambas as partes. O
risco de DSTs aumenta com
um maior número de parceiros
e o risco de se contrair HIV.
Desvendar um mundo novo
é uma característica da adolescência. E para que cada
uma das descobertas típicas
dessa fase seja ainda mais
prazerosa, medos e inseguranças devem ser superados
com informação e o auxílio de
um especialista. Pronto! Está
dado o primeiro passo para
o início de uma vida sexual
saudável.

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

29

O

s pais, babás e educadores
devem ter muita cautela ao
puxarem uma criança pequena
pelo punho. Quando uma criança tropeça, quase instintivamente, puxa-se a criança pela mão
no intuito de protegê-la de uma
queda, podendo assim causar
uma lesão no cotovelo da criança. Ou quando numa brincadeira, os pais suspendem a criança
pela mão sobre o meio-fio ou rodam-na segurando-a pela mão,
levando à pronação dolorosa.
A subluxação da cabeça do
rádio (pronação dolorosa), ou
mais conhecido como “cotovelo
da babá”, é uma lesão no cotovelo da criança, causada por
tração longitudinal súbita sobre o
punho de uma criança pequena
cujo cotovelo está estendido e o
antebraço pronado.
Acontece com crianças abaixo de quatro anos, com pico de
incidência entre um e três anos.
É mais frequente em meninos,
sendo o lado esquerdo mais
acometido. A pronação dolorosa
é causada pelo deslizamento do
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ligamento anular sobre a cabeça
do rádio, que nas crianças maiores encontra-se mais fortalecido
e espesso.
Imediatamente após a lesão,
a criança grita de dor e se recusa
a usar o membro comprometido.
O antebraço fica sempre pronado e o cotovelo parcialmente
flexionado. As radiografias do
cotovelo são normais.
Assim que houver suspeição,
leve a criança para seu ortopedista de confiança, onde será
realizado o diagnóstico e o tratamento necessário. Normalmente após a redução, o alívio
é imediato e instantâneo da dor.
A criança para de chorar e começa a usar o braço de maneira
normal.
Portanto pais, cuidado ao puxar o seu filho pelo braço.

Dra. Renata Azevedo
- médica ortopedista e traumatologista
CRM/RO 2981 TEOT 12094
- especialidade em Trauma
Santa Casa-SP
- membro titular da SBOT e da SBTO
Hospital dos Acidentados
Fone: (69) 3441-2253
Cacoal-RO
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tratamento de canal sempre
foi um terror para muitos.
Com a evolução tecnológica e a
utilização do sistema automatizado, tratar canal de um dente,
sem dor, sem medo, passou a
ser um procedimento confortável, tanto para o dentista quanto
para o paciente. Temos utilizado
esta técnica em nosso consultório desde que nos especializamos para este fim, e os resultados têm sido realmente muito
positivos.
A Endodontia (tratamento de
canal) tem passado por um grande momento dentre as especialidades odontológicas, como
por exemplo, grandes avanços
tecnológicos que permitem ao
profissional endodontista realizar
os procedimentos com qualidade bem superior ao tratamento
convencional.
Dentre as vantagens destes
recursos, podemos citar:
- menor tempo de atendimento clínico;
- menor número de sessões
para o tratamento;
- maior conforto para o paciente e profissional;
- menor risco de acidentes durante o tratamento;
- menor exposição à radiação

(RX), pois permite diminuir o número radiografias;
- melhor descontaminação
dos canais: deixa os canais mais
limpos.
Em nossa clínica atendemos
com este sistema endodôntico
(Endodontia Automatizada), bem
como contamos com profissionais qualificados nos tratamentos
de Prótese, Implante, Ortodontia,
Cirurgia e Odontopediatria.

Dr. Wiliam Wale Rodrigues Martins
- endodontista CRO/RO 1376
- graduado em Odontologia pela Unic –
Cuiabá/MT
- especialista em Endodontia – Unic –
Cuiabá/MT
- especialista em Didática do Ensino
Superior – Facimed
- mestrando em Ciências da Saúde pelo
Iamspe/SP
- professor do curso de Odontologia da
Facimed
- professor e coordenador do curso de
Endodontia Automatizada da Facimed
Rua Padre José de Anchieta, 499
Bairro: Nova Esperança (BNH)
Fone: (69) 3441-3948 / 9982-9547
Cacoal–RO
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om a inauguração da Delegacia Regional da Caixa de
Assistência dos Advogados de
Rondônia de Cacoal, avança-se
no projeto de interiorização da
entidade que visa levar informações sobre suas atividades, ouvir
as demandas locais e implantar
seus serviços para o aprimoramento de seus objetivos, que tem
como núcleo cuidar do advogado
e seus familiares.
A maior dificuldade é a falta de
conhecimento que a advocacia,
em geral, tem sobre o que a Caixa significa e o que ela oferece.
A criação de delegacias, assim como a nomeação de delegados em cada subseção, é
fundamental para a aproximação
com a realidade local, e se tem
maior oportunidade para visualizar, ouvir e atender as necessidades específicas, assim como
colher sugestões e projetos de
cada uma.
As atividades desempenhadas pela Caixa de Assistência,
enquanto braço assistencial da
entidade, são indispensáveis
para o fortalecimento da classe.
Daí a pretensão de estendê-las a
todas as subseções.
A CAARO tem buscado estar
mais próxima dos advogados
rondonienses, seja investindo em
ferramentas tecnológicas que levem informações acerca de serviços, benefícios e convênios em
tempo real, seja buscando estar
em constante contato com seus
representantes nas subseções, a
fim de se apropriar das reais necessidades de cada região.
É necessário que os advogados rondonienses busquem
conhecer a Caixa de Assistência e, inteirados dos serviços,
utilizá-los, assim como sugerir
novos convênios e serviços que
atendam ainda mais e melhor as
necessidades de todos.
Uma das ações para atingir
essa meta foi o desenvolvimento
do novo site da CAARO. Onde a
Caixa não pode se fazer fisicamente presente, busca ampliar
o número de convênios em benefício dos advogados e de seus
dependentes.
Interiorizar, dialogar e aproximar a Caixa de Assistência dos
Advogados é meta para se buscar a construção de uma entidade cada dia mais sólida e presente em todo o Estado, pois o trabalho da entidade é fundamental

para o bem-estar de todos os
advogados e para a valorização
da classe.
Precisamos fomentar e estar
cada dia mais presentes na vida
dos advogados de todo Estado,
e para isso a interiorização dos
serviços e benefícios da Caixa
de Assistência está sendo intensificada por meio do projeto Caravana da Caixa.
Importante esclarecer que a
Caixa de Assistência não existe
sem a OAB. Ela é parte da Ordem. É o braço assistencial da
advocacia. A OAB cuida da defesa do Estado Democrático de
Direito, da defesa das prerrogativas, da cidadania; a Caixa de
Assistência cuida do advogado
e da sua família. Por isso o trabalho se dá de forma integrada,
justamente por atuarmos - embora com personalidade jurídica
e diretoria distintas - em prol da
advocacia rondoniense.
De igual sorte, a CAARO desenvolve com a Diretoria da OAB
e a Comissão Especial de Inclusão Digital, com contribuição da
Escola Superior de Advocacia,
de forma a conjugar esforços, a
contribuição com a capacitação e
instrumentalização das subsecções para as questões relacionadas ao processo eletrônico.
Além disso, estamos focados
em ampliar o número de convênios para os advogados. O
convênio é um serviço muito importante que a entidade oferece.
Além de ter uma abrangência nacional, a sistemática do Núcleo
de Convênios abrange serviços
na área da saúde em diversas
especialidades, como médicos,
dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psiquiatras, entre outros.
Também são disponibilizados convênios com academias,
agências de turismo, clubes de
lazer, confeitarias, corretores de
imóveis, corretores de seguros,
cursos pré-vestibular, cursos de
idiomas, empresas de decoração, estéticas, escolas, farmácias, floriculturas, funerárias, gráficas, hospitais, hotéis, empresas
de informática, laboratórios, livrarias, locadoras de veículos, oficinas mecânicas, ópticas, personal
trainers, pousadas, restaurantes,
salões de beleza.
O trabalho diuturno visa promover a qualidade de vida do advogado e de sua família.

Confira a cobertura fotográfica completa da inauguração da nova sede no site
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Cavalcante, presidente da OAB/RO, Manoel Veríssimo, presidente da CAARO,
Antônio Oneildo Ferreira, diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Carlos
Augusto Alledi de Carvalho, presidente da CAA do Espírito Santo, e Douglas
Codignola, delegado da Caixa em Ji-Paraná.

Diretoria da Caixa e alguns delegados do interior do Estado.

O presidente da Caaro, Manoel Veríssimo, explanando sobre a importância da
interiorização do sistema.

www.caaro.org.br

www.jusmarlustoza.com.br
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s lactentes devem ser considerados de forma especial no que diz respeito às perdas e requerimentos de água.
Um bebê, em proporção ao
seu peso corporal, ingere mais
líquidos que um adulto. A isto
se junta o fato de o seu sistema
renal ainda não estar totalmente amadurecido.
De acordo com os especialistas, os bebês não são capazes de concentrarem a urina da
mesma forma que os adultos,
uma vez que para eliminarem
a mesma quantidade de impurezas necessitam de eliminar
mais líquidos (o que contribui
para uma maior desidratação).
E para manter um equilíbrio, o
ideal é que um bebê ingira o
líquido equivalente a 15% do
seu peso corporal.
Os recém-nascidos alimentados com leite materno não
necessitam de um extra de
líquidos, pois o leite da mãe
cobre os líquidos que o bebê
necessita. Já os bebês alimentados com leite não materno
necessitam de uma correta
preparação das mamadeiras
de leite adaptado, dado que se
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hábito de se comprar óculos prontos, mesmo que
para visão de perto, infelizmente é uma prática comum, mas é
importante ressaltar que óculos
são instrumentos de auxílio visual prescritos de acordo com
as alterações que cada pessoa
apresenta.
Podem ser até usados nos
casos de emergência e não de
forma contínua. É necessário
que os óculos sejam confeccionados sob medida, pois cada
pessoa tem uma distância diferente entre os olhos, que varia
de acordo com o tamanho do
rosto. Esta distância deve coincidir com o centro óptico das
lentes. Os óculos comprados
prontos dificilmente apresen-

estão demasiado concentrados, não fornecem a quantidade de líquidos necessária.
Os especialistas destacam
a vantagem da água mineral
na preparação das papinhas,
porque este tipo de água não
necessita ser fervida. A água
da torneira necessita ser fervida pelo menos um minuto
para assegurar a eliminação
de parasitas, e quando se ferve
excessivamente a água da torneira, acaba por concentrar determinados componentes como
o sódio e os nitratos.
A água mineral natural
Lind’Água é constante na composição, tem uma pureza própria e é engarrafada de origem,
sem nenhum tipo de manipulação química ou microbiológica.
Por causa desta capacidade se
permite eleger que determinada água é que os bebês necessitam em cada momento.

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

“Nunca se tem a certeza
de que a água da torneira é
sempre a mesma. Isto porque
está submetida a mudanças
do tempo e a certos tratamentos onde são usados
diferentes produtos”.
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tam o centro óptico adequado
para os olhos de quem os usa.
Com esses óculos a pessoa
até pode conseguir enxergar,
mas depois de algum tempo
começam a aparecer sintomas de desconforto visual, dor
de cabeça, ardência ocular ou
lacrimejamento.
Outro fato que se deve salientar é que com frequência as
pessoas têm graus diferentes
entre os dois olhos, e os óculos
prontos são feitos com as duas
lentes iguais. Ainda, se além
da “vista cansada”, que é normal após os 40 anos de idade,
a pessoa apresentar também
ASTIGMATISMO, usando esses óculos a correção será parcial, já que esta condição não
será corrigida, o que acaba gerando sintomas de desconforto
mais frequentes.
Preservar a visão é um dos
grandes bens que o ser humano pode e deve oferecer a si
próprio. Portanto, na consulta
oftalmológica, além da simples
prescrição de óculos, é possível detectar doenças sistêmi-

cas em seus estágios iniciais,
o que é uma forma de prevenir
danos visuais futuros, se não
diagnosticados a tempo.

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409
Espigão do Oeste
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO
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uem opta por ingressar numa
carreira pública e se matricular em um curso preparatório
precisa se programar e tirar o
máximo proveito do curso que vai
fazer.
É de extrema importância que
o candidato tenha como quesito
de decisão na escolha de uma
instituição para o curso preparatório a relevância dessa instituição nos concursos, ou seja, é
importante pesquisar os antecedentes da escola e verificar se
ela dispõe de cursos específicos
para o seu tipo de concurso.
Para poder ter o melhor desempenho possível nos estudos
é preciso conhecer profundamente seu nível de preparação para
a carreira almejada e as suas
capacidades, tanto físicas quanto
mentais.
O candidato vai perceber que
o espírito dessa nova situação é
ter foco e disciplina para adaptar-se ativa e produtivamente a
uma rotina de estudo de alto rendimento e, assim, manter desde
o início o ritmo dessa nova etapa
de ascensão no saber.
Não existe fórmula mágica
para passar. Qualquer pessoa
tem condições de passar no concurso público que almeja. Basta
foco, disciplina e persistência.
Vamos aos pontos importantes para o candidato obter maior
índice de aproveitamento do conteúdo disponibilizado nos cursos
preparatórios:

1. Aproveitar o tempo das
aulas: é muito importante que o
candidato esteja em sala desde
o início da aula, primeiro porque
aquele que chega depois do iní-

cio da aula tem dificuldade de
acompanhamento como um todo
e, em segundo lugar, porque geralmente quem chega atrasado,
causa certa perturbação e pode
prejudicar a exposição e o andamento da aula já iniciada. Importante ressaltar que é preciso levar
livros e material de apoio recomendados pelo professor, assim
como o texto que serviu para a
preparação da aula e o material
para apontamentos. Os cursos
preparatórios são pedagogicamente estruturados conforme os
editais dos concursos e disponibilizam exercícios baseados na
respectiva banca organizadora
de cada certame – esse é um diferencial importante. O candidato
matriculado em cursos preparatórios estuda diariamente, ainda
que não disponha de muito tempo, além de ter o material de estudo adequado, o qual, na maioria das vezes, é elaborado pelo
próprio professor ou curso. Outra
vantagem de estar em um bom
curso é o convívio com pessoas
também focadas no estudo, o
que tende a ser motivador, além
de possibilitar a troca de experiências e conhecimento.
2. Estabelecer horário para revisões das aulas e testes de provas anteriores à carreira pretendida: É necessário ao candidato
que, ao fazer revisões, procure
questionar o assunto da aula e
responder às questões sobre o
assunto exigidas em provas anteriores. Quando o concurseiro se
prepara para a aula, o trabalho
de revisão torna-se fácil e não
toma muito tempo. O método de
revisão deve ser fracionado em

duas etapas e com seu programa de horários reservados para
cada etapa do estudo. A primeira
revisão é a imediata; consiste na
revisão que se faz da aula anterior, antes da aula subsequente.
Uma das principais necessidades
de um concurseiro é a realização
de simulados. Toda disciplina
estudada deve ser praticada, ou
seja, terminou a bateria de estudos, tente resolver uma prova de
anos anteriores ou os simulados
do cursinho preparatório. Toma
pouco tempo, porque o processo de esquecimento ainda não
se desencadeou. Para matérias
mais densas, aquelas que têm
mais peso no edital, seria interessante que a revisão consistisse na elaboração sumária do
assunto com o auxílio da bibliografia, leis e dos apontamentos
de classe. A segunda etapa é a
de revisões globalizadoras ou
integradoras. As aulas segmentam os assuntos em temas, em
itens e subitens, de acordo com
os preceitos da pedagogia e a
sequência lógica dos conceitos e
matérias. Restará ao candidato o
trabalho de síntese, reunificação
e integração das partes no todo.
Este importantíssimo trabalho de
revisão globalizadora é o mais
eficiente recurso de organização
da aprendizagem e a mais válida
preparação de provas e exames.
3. Materiais específicos de estudo são essenciais! Atualmente,
existem editoras especializadas
na preparação de materiais de
qualidade destinados ao estudo para concursos públicos. O
material deve estar em conformidade com o edital da carreira

pretendida pelo candidato, pois
existem metodologias de estudo
adequadas aos conteúdos programáticos das diversas carreiras
públicas. Os autores, conduzidos pela editora, elaboram livros
completos e concisos, didáticos,
sistematizados e escritos em
linguagem clara e direta. Especialmente nos concursos para
ingresso nas carreiras jurídicas,
quando há assuntos controversos, são expostas as diversas
posições da doutrina e da jurisprudência, com destaque para as
orientações do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF), quando
existentes.
Escolher um material focado
na carreira, portanto, é fundamental. O importante é procurar
apostilas que tratem especificamente do concurso escolhido
(ex.: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal etc.).
Um valor agregado aos estudos nos cursos preparatórios
é que o candidato é orientado a
montar sua própria grade de estudo para os fins de semana. Importante destacar também que,
uma vez matriculado, o candidato
tende a apropriar-se dos conceitos e das informações transmitidas pelo professor com mais
facilidade, por meio da interação
e solução imediata de dúvidas.
É bastante comum a criação de
grupos de estudo entre os colegas de sala, o que proporciona a
colocação de dúvidas as quais,
muitas vezes, só surgem por
meio da problematização, nem
sempre viável durante o tempo
da aula ou no estudo individual.

Marco Antonio Araujo Junior é
vice-presidente acadêmico do
Complexo Educacional Damásio
de Jesus - @profmarcoant

Pós-Graduação Concursos Públicos Exame OAB Unidade de Cacoal – Fone: (69) 3443-1019
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Inclusão-Sócio-Educacional é
fruto de intensos movimentos
mundiais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência
natural ou adquirida. O primeiro marco pode ser considerado
como sendo a DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS, promulgada em
1948, documento que norteou os
movimentos de definição de políticas de inclusão na maioria dos
países.
Na década de 50 do século
XX, as políticas públicas relativas
à inclusão eram quase inexistentes. O que norteava o trabalho
nesta área era o chamado Paradigma de Institucionalização,
no qual as pessoas com deficiências só recebiam atendimentos educacionais em instituições
próprias. Intensos movimentos
mundiais em defesa dos direitos
das minorias e as críticas a este
paradigma determinaram novos
rumos ao atendimento a essas
pessoas, passando a vigorar o
Paradigma de Serviços, do qual
resultou o conceito de integração.
Este conceito tratava da necessidade de adequar a pessoa
com necessidades educacionais
especiais, que passaria a ter
atendimento adaptativo, de maneira que pudessem vir a assemelhar-se aos cidadãos comuns,
para então serem inseridas, integradas, ao convívio da sociedade.
A partir dos anos 80 do século passado, este paradigma sofre
críticas que somadas às políticas
públicas de atendimento aos por-
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tadores de necessidades especiais, culmina no Paradigma de
Suporte ou de Inclusão. O Paradigma de Inclusão fundamenta-se
na concepção dos direitos humanos que compatibiliza a igualdade
e diferença como valores indissociáveis e apresenta um grande
desafio às escolas comuns.
A partir deste, a escola deve
adequar-se para atender os
alunos. Reconhece-se que os
profissionais da educação são
essenciais para a inclusão tanto
educacional quanto social, pois
os professores contribuem na formação dos saberes e no desenvolvimento dos seus alunos, que
concomitantemente fazem parte
de outros grupos sociais além do
espaço escolar.

Loidi Lorenzzi da Silva
- professora da Unir/Campus de
Vilhena
- diretora Pro Tempore do Campus da
Unir/Vilhena
- Mestre em Educação e Linguagem
- especialista em Políticas Públicas,
Gestão Educacional e em Educação
de Jovens e Adultos
Vilhena-RO

Q

uando se fala em aparelhos
ortodônticos, a primeira ideia
que vem à cabeça é de uma resolução estética. Mas tratamento ortodôntico é muito mais do
que isso. O mau posicionamento
dentário pode causar problemas
na articulação temporomandibular, que resulta em dores de cabeça constantes, estalos ao abrir
a boca, entre outros. Além disso,
a melhora da oclusão (mordida) resultará em maior conforto
mastigatório e melhor processamento dos alimentos e, portanto,
melhor digestão.
O tratamento ortodôntico
tem por objetivo principal proporcionar uma situação oclusal
correta.
Inúmeras são as dúvidas em
relação ao aparelho ortodôntico,
e para melhor esclarecê-las responderemos alguns questionamentos básicos.
É verdade que o tratamento
ortodôntico causa dor?
O tratamento ortodôntico, no
início, causa certa sensibilidade,
principalmente na fase de colocação do aparelho. Após essa fase,
existirá algum desconforto para o
paciente, cerca de 20 a 48 horas
após os ajustes praticados pelo
ortodontista.
É necessário extrair dentes
permanentes?
Em muitos casos a extração
de dentes permanentes se faz
necessária, principalmente naqueles em que há falta de espaço
para a acomodação de todos os
dentes no arco.

Existe a possibilidade de os
dentes retornarem à posição
original?
À posição original, não. Podem ocorrer pequenas acomodações pós-tratamento. Essa
tendência é normalmente minimizada através de um bom planejamento, de perfeita execução da técnica ortodôntica, bem
como da utilização correta dos
aparelhos de contenção.

Dra. Daniela C. Cruz Cordeiro
- cirurgiã-dentista CRO/RO 2405
- Ortodontia e Clínica Geral

Rua José do Patrocínio, 1903 – Centro
Fone: (69) 3441-4094 / 8456-5339
Cacoal-RO
Responsável técnico:
Dr. Robson Paiva Cordeiro
- cirurgião-dentista CRO/RO 848
- especialista em Prótese e Implante
- Dentística Estética
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O que é aneurisma cerebral?
Dr. Edilton: Aneurisma
é uma patologia provocada
pela dilatação anormal da
parede de uma artéria (um
vaso sanguíneo que carrega
do coração para outras partes do corpo, sangue rico em
oxigênio). Quando o aneurisma ocorre em uma artéria
do cérebro, é chamado de
aneurisma cerebral.
Quais são os sintomas
do aneurisma cerebral?
Dr. Edilton: A maior parte
dos aneurismas cerebrais
não produz nenhum sintoma.
Só quando ficam grandes e
começam a vazar sangue ou
se rompem. Quando crescem muito, podem se romper
e causam um sangramento,
muitas vezes fatal. Se chegarem a se romper, causam
derrame (com sintomas de
dor de cabeça forte e súbita,
vômito, náusea, pescoço
duro e fraqueza em determinada área do corpo, visão
dupla ou outras alterações na
vista, dificuldade para falar,
perda de consciência, coma
ou morte). O aneurisma pode
também ser resultado de uma
arteriosclerose. Qualquer um
desses sintomas requer atenção médica imediata.

Qual a maior incidência?
Como evolui?
Dr. Edilton: O resultado
do rompimento do aneurisma
cerebral é uma patologia chamada de acidente vascular cerebral hemorrágico ou AVC (o
famoso derrame na linguagem
popular). Estima-se que de 1 a
5% dos adultos têm aneurisma
cerebral entre a quarta e quinta década de vida. Mas há uma
incidência maior no sexo feminino. Raramente acontece na
infância e raramente tem caráter familiar. Existem alguns
fatores de risco para o aneurisma: fumo, histórico familiar
de aneurisma ou qualquer
doença cardíaca, pressão
muito alta entre 35 e 60 anos
e uso de entorpecentes como
cocaína. Na escala abaixo
podemos prever alguns dos
sintomas de evolução após a
ruptura:
1º Grau: dor de cabeça
leve e leve sensibilidade
à luz. Chance de sobrevivência: 80%.
2º Grau: forte dor de cabeça, forte sensibilidade
à luz, pequena preguiça.
Chance de sobrevivência:
60%.
3º Grau: forte dor de cabeça, forte sensibilidade à
luz, preguiça forte. Chance
de sobrevivência: 50%.
4º Grau: Começo de estado vegetal. Chance de sobrevivência: 20%.
5º Grau: Coma profundo,
moribundo. Chance de sobrevivência: 10%.

aneurisma cerebral

mento clínico ou o tratamento
cirúrgico. O tratamento clínico
é o de menor risco, mas tudo
isso vai depender do grau
e estágio que se encontra o
aneurisma. Um aneurisma cerebral pode vir a causar dores
de cabeça muito fortes e visão
prejudicada. Se acontecer do
aneurisma romper, então é
caso de tratamento cirúrgico
devido ao sangramento que
pode causar um derrame cerebral. A cirurgia é delicada e
exige um profissional com boa
formação técnica para realizar
o procedimento, pois a cirurgia pode ser arriscada. Mas
isso depende do lugar onde
o aneurisma se encontra e se
ele está infectado também,
o que aumenta ainda mais o
risco e a urgência na cirurgia.
Temos realizado com sucesso
este tipo de cirurgia.

Como é o tratamento?
Dr. Edilton: Há duas formas de tratamento de pacientes com aneurismas: o trata-

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) 3441-9300
Hospital 6 de Maio
Fone: (69) 3416-9300
Hospital HCR – Fone: (69) 3411-2200
Consultório – Fone: (69) 3422-0162
Ji-Paraná-RO

39

A

densitometria óssea é um
exame de imagem que avalia com precisão e rapidez a
densidade mineral óssea, comparada com padrões pré-estabelecidos para idade e sexo.
O exame é realizado especialmente para diagnóstico de quadros de osteopenia ou de osteoporose, afecções que apresentam uma redução dos níveis de
minerais e consequentemente
elevado risco de fraturas, pois
os ossos encontram-se mais
frágeis. Avalia o grau de osteoporose, indica a probabilidade
de fratura, a curva de perda óssea ocorrida com o passar do
tempo e auxilia na terapêutica.
A densitometria óssea é indicada para mulheres que se
encontram na pré-menopausa,
menopausa, pós-menopausa,
em tratamento hormonal, ou
de estrógenos ou tireoidianos,
bem como pessoas que estão
em tratamento com corticosteróides e fármacos anticonvulsivantes. Em crianças este
exame é indicado quando é
necessário acompanhamento
do desenvolvimento ósseo, em
afecções osteometabólicas e
em certos casos de regime dietético para perda de peso.
Não se faz necessário nenhuma preparação prévia para
o exame, a não ser quando
há ingestão de medicamentos
que contenham cálcio. Devem
ser evitados por no mínimo 24
horas antes da realização do
exame.
Habitualmente, a densidade
óssea é avaliada no quadril,
mas pode também ser medida
na coluna e no punho. Deve-se
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observar que índices reduzidos
de densidade óssea não são
muito específicos em indicar o
risco de fraturas sem que sejam levados em conta outros
fatores de risco.
Exames periódicos com mé-

dico especialista, além de dieta
adequada, rica em cálcio, e atividades físicas regulares, são
de extrema importância para
uma boa qualidade de vida,
em especial com o avanço da
idade.

Fone: (69) 3442-4880
clinicaespecializadarm@hotmail.com
Av. Florianópolis, 5261 – Centro
Rolim de Moura-RO
Responsável técnico:
Dr. Michel Figueiredo Yunes
- médico pediatra e neunatologista
CRM/RO 1806
- pós-graduado em Medicina do
Trabalho
- membro efetivo da Sociedade
Brasileira e Rondoniense de
Pediatria
- membro da Sociedade Brasileira e
Americana de Densitometria Óssea

www.cro-ro.org.br
Assessoria de Comunicação do CRO-RO
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uja da agulha. Faça o teste respiratório. Até 70%
dos adultos brasileiros têm
intolerância.
Um simples copo de leite ou
um pedaço de queijo pode fazer
mal para quem tem intolerância
à lactose. A pessoa sente náusea, gases, inchaço, diarreia e
assadura na região anal.
Segundo dados brasileiros,
70% dos adultos têm algum
desses sintomas após consumir
leite de vaca ou derivados. Em
países como Japão e alguns
do continente africano, praticamente todos os habitantes com
mais de 80 anos têm grau de
intolerância.
A doença ocorre porque o indivíduo nasce sem uma enzima
que quebra a lactose, o açúcar
do leite, ou porque deixa de produzi-la ao longo da vida, seja
pelo envelhecimento ou por lesões no intestino.
A gravidade dos sinais, que
podem aparecer logo após a
ingestão do leite ou depois de
horas, depende da quantidade
de alimento e de quanta lactose cada pessoa é capaz de
suportar.
De acordo com o Conselho
Nacional de Laticínios do EUA
(NDC, sigla em inglês), as mussarelas de búfalas e cabra contêm 2% de lactose, menos da
metade do teor de um copo de
leite ou iogurte. Dependendo do
grau de tolerância do paciente,
esses queijos podem ser substituídos na dieta.
Para não ficar em dúvida,
leia sempre o rótulo e verifique
se o produto inclui lactose na
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formulação. Remédios também
podem incluir lactose – por isso,
veja a bula.
Qualquer alimento que contém lactose pode fazer mal, como
leite de vaca ou de cabra, queijo
branco, manteiga, margarina,
requeijão, iogurte, pudim, bolo,
creme de leite, leite condensado,
biscoito ao leite, pão de leite, pizza de mussarela e a maioria dos
adoçantes em pó.
Em geral, iogurtes podem ser
mais bem tolerados que o leite,
porque parte do açúcar é fermentada. Porém, a maioria dos
iogurtes, especialmente os de
consistência firme ou cremosa,
contém leite em pó e/ou soro
de leite para melhorar a textura. Além disso, alguns iogurtes
apresentam o mesmo percentual
de lactose que o leite de vaca:
cerca de 5%.
Diagnóstico
É feito por dois testes. Um é
feito através do sangue em laboratório de análises clínicas e também se encontra disponível pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
O paciente recebe uma dose de
lactose em jejum e, depois de
alguns minutos, são colhidos
amostras de sangue que indicam
os níveis de glicose. Este exame
tem uma sensibilidade de 75% e
especificidade de 83%. Se não
houver alterações, a pessoa não
é intolerante à lactose.
Há também um exame respiratório que é o exame padrão
ouro, pois sua sensibilidade é de
77,5% e especificidade de 98,3%.
Não apresenta custo elevado,
mas não está disponível na rede

pública de saúde. Seu custo é
de R$ 200,00 (duzentos reais) e
monitora a quantidade de hidrogênio nos gases exalados após a
ingestão de lactose. Além de ser
mais sensível e específico que
o sanguíneo, não tem o inconveniente de retirar amostras de
sangue a cada quinze minutos.
Este exame está disponível na
Gastrocenter, vinculada ao Hospital e Maternidade São Paulo
em Cacoal-RO. É importante não
confundir a intolerância à lactose
com outras doenças ou disfunções que podem causar quadro
similar. São elas: alergia à proteína do leite (caseína); síndrome do intestino irritável; doença
celíaca; doença de Crohn; colite
ulcerativa; alergias alimentares;
e endometriose.
Tratamento
Não há tratamento para a
capacidade de produzir lacta-

se, mas os sintomas podem ser
controlados por meio de dieta e
medicamentos.
O que evitar?
Leite de vaca, leite de cabra,
queijo fresco, manteiga, requeijão, creme de leite, iogurtes (costumam ser mais bem tolerados
que o leite), bolachas, bolos e
pudins e adoçantes em pó.
Opções de leite e derivados
para intolerantes:
Leite sem lactose, leite de soja,
leite de arroz, queijos sem lactose, pão francês, presunto, geleia,
adoçantes em gotas, café, maionese, azeite, salada de frutas.
Dr. Arthur Freire de Barros
- médico CRM-RO 643
- Gastrocirurgia e Endoscopia
Digestiva
- responsável técnico local da
FHEMERON
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 Cacoal-RO
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presente artigo visa demonstrar que os "crackers", ou “hackers” do mal, realizam os crimes
em uma internet em que o leigo
não tem acesso, que é a internet
profunda ou "deep web".
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), de
cada 100 (cem) reais furtados em
bancos, 95 (noventa e cinco) são
por este meio virtual, inclusive
existe a lei 12737/12 sobre crimes
informáticos, cujo caput do artigo
2o trata da “Invasão de dispositivo informático", com o fim de obter, adulterar ou destruir dados, e
assim conseguir vantagem ilícita,
constituindo pena de detenção de
3 (três) meses a 1 (um) ano.
Salienta-se que já existia uma
lei mais severa sobre crimes informáticos: a 9296/96, cujo artigo
10 menciona que constitui crime
realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática
ou telemática, bem como quebrar
segredo da Justiça sem autorização judicial ou com objetivos não
autorizados em lei, colocando
uma pena de reclusão de dois a
quatro anos, e multa, sendo revogado tacitamente pela lei de 2012.
Existe também a Convenção

Alessandra Celestino de Oliveira
- formação e especialização em Direito
pela Unifil/Londrina, mestre em Relações
Negociais com ênfase em Direito
Empresarial pela Unimar em Marília/SP
e professora no curso de Direito das
Faculdades Integradas de Cacoal (Unesc)

de Budapeste, de 2001, firmada
dentro do Conselho da Europa,
que trata sobre crimes eletrônicos, na qual, fora da Europa, foram convidados os Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Chile e a Colômbia. O Brasil
ainda não foi convidado para ser
membro.
Ressalta-se que a internet superficial (a que os leigos usam)
representa o 0.18% de todo o
mundo virtual e a internet profunda contém os 99,82 %, e é aqui
onde acontecem os crimes eletrônicos. No entanto é muito difícil
encontrar os criminosos, pois nem
um cracker muito bom consegue
achar outro cracker muito bom.
O Governo não pode fazer
nada, nem a própria Federal Bureau Internacional (FBI) consegue, e o legislador acha que criando leis pode resolver tudo, pois
quando cria alguma legislação, a
internet já mudou. Ainda tem Juízes querendo mandar prender
os infratores. Por esta razão seria
interessante ver um oficial de justiça indo notificá-lo.
Será que os acadêmicos de
Direito estão sendo preparados
para esta realidade?

Manuel Martin Pino Estrada
- formação em Direito na Universidade
de São Paulo (USP), mestre em Direito
pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) e professor no curso de
Direito das Faculdades Integradas de
Cacoal (Unesc)
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eninas de 10 a 11 anos
serão protegidas contra quatro variáveis do vírus,
responsáveis por 70% dos
casos de câncer de colo do
útero. Em Rondônia será imunizado 80% do público-alvo,
formado por mais de 3.500
pré-adolescentes.
A partir do próximo ano,
meninas de 10 a 11 anos receberão gratuitamente a vacina contra o papilomavírus
(HPV) na prevenção de câncer de colo de útero. A decisão, anunciada pelo Ministério
da Saúde, vai beneficiar mais
de 30.500 meninas no Estado.
No Brasil a meta é vacinar
80% do público-alvo, estimado em cerca 3,3 milhões.
Esta é mais uma medida para
enfrentarmos o problema do
câncer de colo de útero, um
problema que ainda é grande
no país, em especial na Região Norte.
Devemos preparar muito
bem este público (meninas de
10 a 11 anos), suas famílias e
reforçar a estratégia, envolvendo as escolas e os professores para provocar uma
grande sensibilização. A vacinação reduz a circulação do
vírus no país.
A vacina, que estará disponível na rede pública, é a quadrivalente, ou seja, usada na
prevenção contra quatro tipos
de HPV (6,11, 16 e 18). Dois
deles (16 e 18) respondem por
70% dos casos de câncer.
Um acordo entre o Ministério da Saúde e os fabricantes
da vacina – Butatan e Merck
Sharp & Dohme ( MSD ), que
atuarão em parceria tecnológica – está prevista a possibilidade de uso da versão nonavalente, que agregará outros
cinco sorotipos à vacina.
Em relação ao câncer de
colo do útero, a cada ano
mais de 270 mil mulheres no
mundo morrem por conta da
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doença. No Brasil, mais de
cinco mil mulheres morreram
em 2011 em decorrência da
doença. Dessas mortes, 37
mulheres eram de Rondônia.
A vacina para prevenção da
doença tem eficácia comprovada para pessoas que ainda não iniciaram a vida sexual. Desta forma, não tiveram
nenhum contato com o vírus.
O Ministério da Saúde estudava vacinar meninas de 9
a 13 anos contra o vírus HPV
(papiloma vírus humano). O
vírus atinge todas as faixas
etárias e a ideia é imunizar garotas que ainda não mantiveram relações sexuais.
Em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou a vacinação
em adolescentes e homens de
9 a 26 anos. De acordo com

a coordenadora do Instituto do
HPV da Santa Casa de São
Paulo, Luísa Lina Villa, a melhor prevenção das doenças
causadas por HPV é por meio
de vacinas profiláticas. Assim,
impediremos infecções pelos
HPVs mais comuns que aparecem no início da vida sexual. A meta é evitar a contaminação pelos tipos de HPV de
10 a 20 anos após o primeiro
contato com o vírus. Porém, é
preciso explicar aos jovens as
limitações das vacinas: algumas meninas acreditam que,
ao serem imunizadas contra
o HPV, não precisam mais
praticar sexo seguro.
A escolha do público-alvo
levou em consideração evidências científicas, estudos sobre
o comportamento sexual e a
avaliação de especialistas que
atuam no Comitê Técnico Assessor de Imunização, vinculado ao Ministério da Saúde.
A incorporação da vacina
complementa as demais ações
preventivas do câncer de colo
do útero, como realização do
Papanicolau e o uso de camisinha em todas as relações sexuais. É uma vacina para proteger
para o futuro, mas que não elimina as medidas de saúde que
já estão sendo tomadas para
se proteger do vírus.

Dr. Francisco Rodrigues de Freitas
- médico CRM/RO 1419
Fone: (69) 3238-2459
Buritis-RO
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tualmente, nós professores
temos enfrentado muitos desafios no exercício da docência
e estamos tentando compreender o que aconteceu com o estudante. Se antes nosso papel
era ensinar, levar informação,
conhecimento e por outro lado o
papel da família era de educar,
nos últimos anos nos atribuíram
também o dever de educar.
Alguns pais confrontam a escola quando esta tenta corrigir
seu filho. Se diz ofendido quando o professor perde a paciência
após milésimas tentativas de
ensinar e disciplinar o aluno, solicita que o mesmo seja encaminhado ao Serviço de Orientação
Escolar e posteriormente à presença do responsável.
Os pais cada vez mais ocupados se chateiam quando sabem que seu filho participou ou
comandou alguma indisciplina
na escola, mas nos ajudaria muito se ao menos na presença do

filho, não desautorizasse o professor ou o orientador.
A indisciplina é fato entre a
maioria na Educação Básica.
Ouve-se com frequência entre os
professores frases do tipo “escola boa, educação boa e alunos
bons eram os de antigamente”.
Os estudantes de hoje estão
cheios de direitos e poucos querem estudar. Alguns perderam o
respeito pelo professor. A escola
de hoje não é mais a mesma. O
aluno também não! Assim, os
recursos tecnológicos, a metodologia de ensino, os critérios de
avaliações, as relações humanas, a clientela, tudo mudou e o
professor também não pode ser
mais o mesmo.
Ao aumentarmos a demanda
nas escolas, incorporamos também as virtudes e os defeitos
dessa sociedade competitiva,
desigual, com muitas famílias
desestruturadas. Competimos
hoje com a televisão e a internet
que, em certa medida, deseduca as novas gerações, desfaz o
nosso trabalho.
Precisamos assumir que podemos ser as únicas pessoas
que poderão fazer este aluno
compreender a importância da
Educação, da família e da escola, para melhorar suas condições
de vida. Que os alunos valorizem
a sociabilidade e os ensinamentos que recebem na escola, e
adotem novos modos de agir
tais como: utilizar palavras mágicas, “com licença”, “perdão”,
“me desculpe”, “bom dia”, “boa
tarde”, “boa noite”, “sinto muito”
e outras que podem abrir mui-

tas portas vida adentro. Atitudes
como, jogar o lixo no lixo, manter
carteiras limpas, chão e paredes
sem riscos e rabiscos, respeitar
o colega, respeitar o professor,
os funcionários da escola, cuidar
dos animais, cultivar a natureza,
ter fé em Deus, preservar o ambiente e o patrimônio escolar.

Queremos a presença da
família para nos fortalecer na
educação. Queremos a família assumindo a sua cota de
responsabilidade. Educação é
exemplo e realmente inicia-se
em casa. Juntos, venceremos,
ou melhor, quem vence é você
ESTUDANTE!

Profª. Me Aparecida de Fátima
Gavioli
- Coordenadora Regional de
Ensino da SEDUC
- docente da Unesc
Cacoal-RO
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É

um câncer ocular originário das células da retina.
A pessoa apresenta baixa
visão, estrabismo, irritação e
compressão pelo crescimento
tumoral, protrusão de globo
ocular e até cegueira.
Esse tumor intraocular
pode crescer preenchendo o
globo ocular e se infiltrar através do nervo óptico invadindo
o sistema nervoso central.
O retinoblastoma é um tumor e apresenta como principal sinal a "pupila branca",
que provoca um brilho diferente no olhar da criança
quando exposta à luz, principalmente ao flash da máquina fotográfica. Isso também é
conhecido como “doença do
brilho do olho do gato”.

E

m 1985 o jurista alemão
Günther Jakobs tratou do
assunto em palestra proferida
no Seminário de Direito Penal,
na Alemanha.
A teoria tornou-se conhecida posteriormente quando
alguns países buscavam defesa contra ações terroristas, a
exemplo do que ocorreu com
o ataque de 11 de setembro
em Nova York.
A sua aplicação consiste em punir, de forma mais
severa, o indíviduo, violador
das normas sociais considerado como inimigo do sistema
(Estado).
Para Jakobs, inimigo é a
pessoa que não se submete
às regras do Estado e, consequentemente, não pode
usufruir do status de cidadão,
tampouco de pessoa detentora de direitos e garantias de
forma plena.
Assim, alguns delitos citados pelo jurista alemão como
sendo passíveis desse tratamento diferenciado pelo Estado são, entre outros, crimes

Causas: podem ser congênitas ou aparecer durante
os primeiros anos de vida da
crianças. Qualquer suspeita de caso de retinoblastoma
deve ser encaminhado para o
médico oftalmologista.

Tratamento: depende do
estágio de evolução da doença. Tumores pequenos, em
geral, são tratados com laser;
os médios são tratados por
quimioterapia, braquiterapia,
fotocoagulação e laser. Já os
tumores grandes, na maioria
dos casos, só podem ser tratados com a remoção do globo ocular. Quando há invasão
do sistema nervoso central ou
metástases à distância, usase a combinação de quimioterapia e radioterapia.

Instituto Oftalmológico Cacoal
Responsável técnico:
Dr. Stênio E. S. Macedo
- médico oftalmologista
CRM/RO 3091
- Cirurgia de Catarata
(Facoemulsificação)
- Lentes de Contato - Glaucoma
- Cirurgia Plástica Ocular
- Clínica Oftalmológica Geral
Fone: (69) 3443-1353 – Cacoal-RO
Fone: (69) 3451-8606
– Pimenta Bueno-RO

sexuais, crime organizado e
narcotráfico.
O tratamento aos indivíduos
considerados inimigos é feito
da seguinte forma: 1) antecipação da punição; 2) desproporcionalidade das penas
e relativização de garantias
individuais; 3) criação de leis
severas direcionadas aos indivíduos com características terroristas, delinquentes organizados, traficantes, criminosos
econômicos, dentre outros.
Para o jurista alemão, apenas dessa forma seria possível
o controle da violência social,
como forma de política pública.
A crítica que a maioria dos
juristas faz com relação à tese
defendida por Günther Jakobs
é que tais tratamentos descaracterizam o Estado Democrático de Direito tornando-o Estado de Polícia.
A oposição à tese de
Jakobs decorre do pensamento atual do Direito Penal
Mínimo, do Estado garantista
que tem como função primordial a pacificação social, mas

sempre em obediência aos direitos e garantias individuais,
consagrados na Constituição
do Estado.

Dra. Ana Clara Cabral
- advogada OAB/RO 5562
- doutoranda em Direito Penal pela
Universidade de Buenos AiresUBA
- escritora e poetisa
Advocacia Cabral
Fone: (69) 3443-6198
Cacoal-RO
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O

termo Doença Inflamatória
Intestinal, ou DII, refere-se
a algumas condições crônicas
que causam inflamação do revestimento e da parede do intestino. É representada principalmente pela Doença de Crohn
(DC) e pela Retocolite Ulcerativa
(RCUI). Ambas causam inflamação, tornando o intestino vermelho, inchado e, muitas vezes,
com úlceras (feridas abertas no
revestimento do intestino). Essas alterações podem causar
sintomas como dor abdominal,
cólica e diarreia, com sangramento em muitos casos.
A faixa etária mais acometida
é entre 20 e 40 anos. No caso
específico da DC, há um segundo pico de incidência, entre 50
a 60 anos. Em relação ao sexo,
afeta mais as mulheres.
A causa destas doenças é
ainda desconhecida. Pesquisadores acreditam que possa
haver um defeito no sistema
imunológico, em que anticorpos
do próprio organismo ataquem o
intestino.
É importante lembrar que pacientes portadores de DII têm
risco seis vezes maior para o
desenvolvimento de câncer intestinal comparado à população
em geral.
O diagnóstico é suspeitado
pela recorrência dos sintomas.
Colonoscopia com eventuais
biópsias deve ser sempre realizada. Alguns outros exames
podem ser necessários para
esclarecimento.
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Embora não haja cura, a DC e
a RCUI são passíveis de controle clínico apropriado, desde que
as orientações médicas sejam
seguidas à risca. Casos que requerem tratamento cirúrgico são
pouco frequentes.

S
Av. Cuiabá, 2255 (esq. com XV de
Novembro) – Cacoal-RO
Fone: (69) 3443-2700
clinigastrocacoal@hotmail.com
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)

erá que a realidade existe realmente? Eu creio que para
muitos, não. Veem somente o
que querem ver. Vivem em um
mundo mental criado exclusivamente com as coisas que lhes
interessam. Criam mecanismos
para distorcer fatos, palavras, a
fim de melhor se adaptar à sua
realidade. Todos já devem ter
ouvido falar de alguma esposa
ou esposo que só foi notar os
defeitos do cônjuge após a separação; era conveniente não
tomar conhecimento, talvez por
amor ou mesmo pelo comodismo; ou daqueles pais que
apesar das notas baixas, das
reclamações de professores e
colegas, das brigas na rua, do
vício, não conseguem enxergar,
ou melhor, não querem enxergar
a real condição de seus filhos.
Para exemplificar o que estou
dizendo, vou descrever um pequeno conto que retirei do Livro
de Liezi, da cultura chinesa, cujo
autor teria vivido no século IV
a.C. e era mestre de Zhuangzi:
"Um homem perdeu seu machado e desconfiou que o filho
do vizinho o tivesse roubado.
Começou a espioná-lo, e tudo
parecia indicar que suas desconfianças estavam corretas: o
rapaz andava como um ladrão
de machado, sorria como um
ladrão de machado e seu modo
de falar parecia ser hipócrita
como o de um ladrão de machado. Todos os seus movimentos
tendiam a disfarçar sua culpa.
Mas, um dia, aconteceu deste

homem, que perdeu o machado,
cavar um lugar qualquer no vale
e topar com o seu instrumento
de trabalho perdido em um canto, perto do lugar onde sempre
fazia seu serviço. No dia seguinte ele olhou novamente o filho
do vizinho e concluiu que todos
os seus movimentos, todo o seu
ser, nada tinham a ver com os
de um ladrão de machado."
Meus amigos. No final das
contas, acredito que todos nós
temos uma realidade paralela,
seja ela grande ou pequena,
pois na maioria das vezes vemos apenas o que queremos
enxergar e não o que realmente
está ocorrendo de fato.

O

Conselho Regional de
Odontologia de Rondônia –
CRO/RO em seus 27 anos de
existência no Estado, primando
pelo cumprimento da ética e regulamentação da profissão, tem
instituído projetos e realizado
diversas ações para a valorização, a capacitação e a melhoria
das condições de trabalho dos
cirurgiões-dentistas (CDs) em
todo Estado.
Os esforços da atual diretoria
apresentaram resultados concretos após estudos, projetos,
reuniões e articulações políticas
com vários órgãos das esferas
federal, estadual e municipal,
sendo eles: o abono salarial de
R$ 380,00 aos CDs do município; a negociação junto ao Governo do Estado para disponibilizar vagas aos CDs para o próximo concurso público, incluindo
inclusive o cargo de dentista na
UTI; está atuando também como
órgão consultivo do Governo
para montar o serviço de dentista na UTI; e negociação junto
a SEMAS (Secretaria do Meio
Ambiente) para redução das taxas para as licenças ambientais;
entre outros.
Para a capacitação do profissional na educação continuada
foram realizadas no Estado: o
curso de capacitação sobre o
licenciamento ambiental (PGRSS); o 1º Simpósio de Políticas
Públicas voltadas para a Odontologia; o Programa de Educação Continuada, em parceria
com o Colégio Brasileiro de
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (PEC-CBCTBMF);
1º Encontro Científico Multidisci-

plinar de Odontologia, Medicina,
Fonoaudiologia e Enfermagem;
a 1ª Jornada Odontológica de
Porto Velho; entre outros. Em
breve será realizado o curso de
Odontologia na UTI, em parceria com a Associação Brasileira
de Odontologia de Rondônia
- ABO/RO.
Combatendo o exercício
ilegal da profissão no Estado
foram realizadas fiscalizações
instrutivas atingindo cerca de
600 profissionais. Seguindo uma
rotina de denúncias, atendendo
o Ministério Público, CDs e sociedade, cerca de 20 ilegais foram cassados, além de clínicas
públicas e privadas que estavam atuando fora dos padrões
sanitários.
Com todas as ações citadas,
o presidente do CRO/RO, CD
Hailton Cavalcante dos Santos, concluiu que “atualmente a
odontologia em Rondônia é altamente qualificada, não deixando
a desejar em nada em relação
aos grandes centros, onde há
um grande número de especialistas, mestres e doutores, além
de centros de ensino que buscam a excelência na formação
dos graduados”.
O presidente agradece o governador do Estado, Dr. Confúcio Moura, o prefeito de Porto
Velho, Dr. Mauro Nazif, a deputada estadual Glaucione Rodrigues, os cirurgiões-dentistas,
em especial os vereadores Ana
Maria Negreiros e Alan Queiroz
pelo apoio que ambos vêm realizando juntamente com o CRO/
RO em prol da Odontologia no
Estado.

presidente
CD Hailton Cavalcante dos Santos
www.cro-ro.org.br
Porto Velho-RO

CRO/RO reúne-se com o governador Dr. Confúcio Moura e pede realização de
concurso para o quadro estadual.

CRO/RO reúne-se com prefeito de Porto Velho, Dr. Mauro Nazif. Conquista do abono
salarial aos CDs de Porto Velho.

Programa de Educação Continuada em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgia
e Traumatologia Bucomaxilofacial.

Clínica odontológica é interditada por irregularidade em Machadinho do Oeste
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Publicações do autor

E

stamos nos referindo a
uma pessoa que é exemplo de vida a seguir por cada
um de nós. Muitas vezes nos
deparamos com pessoas entrando na casa dos 40 e de
forma precoce já começam a
desenvolver um processo de
decadência profissional, falando em aposentadoria. Não que
a aposentadoria seja ruim. É o
reconhecimento de dedicação
e ao mesmo tempo uma segurança financeira. O problema é
que muitos a vêm como cessamento total de atividades
produtivas, o que os leva a
óbito muito cedo. O ser humano deve se sentir útil sempre,
produzindo.
Encontramos no Sr. João
Batista Lopes um homem idealista, integrado a tudo que
acontece no dia a dia. Chegou
há 40 anos em Rondônia, exatamente nos seus 40, e participou e continua participando
ativamente da construção da
história do Estado. Vivenciou
dificuldades de desbravamento, como doenças, enchentes,
secas, fome, falta de emprego.
Muitas vezes ajudou remover
vítimas, desbravadores como
ele, que morreram nas derrubadas em meio às cipoeiras.
O Sr. João superou difíceis
obstáculos e hoje tem reconhecimento do povo e de autoridades que apreciam e honram todos aqueles que lutaram
para construir a Rondônia que
temos hoje, de notório e pujante progresso.
Escritor, cantor, fundador
e ex-presidente da Academia Cacoalense de Letras –
ACLEC, Lions, entre outros
importantes movimentos dos
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quais tomou frente, ratificando sua forte influência nas iniciativas culturais e sociais do
Estado, o Sr. João montou um
rico acervo histórico que está
projetado em obras literárias
e CDs de sua autoria. Nestes
projetos, além de episódios
que vivenciou, registra os mais
de cinquenta documentos originais, autênticos, assinados
por diversas autoridades do
mais alto escalão do País.
Entre as obras literárias
concluídas e lançadas com
louvor, destacamos o álbum
histórico “Rolim de Moura,
seus Pioneiros e Desbravadores”, lançado em 1989,
“Rondônia, Raízes e Memórias”, em 2000, “Os Cacaieiros
Anônimos e a Conquista de
Rondônia”, em 2005, o álbum
histórico “Conhecendo Rondônia de 1500 a 2007”, em 2008,
“Canções da Nossa Terra”,
em 2011, e recentemente, em
fase de divulgação em todo o
Estado, publicou “Barcos Negreiros” que destaca os pioneiros que fizeram a história de
Rondônia acontecer.
Desde 1960 escrevendo
versos e compondo músicas,
o Sr. João gravou dois CDs
focando também a história de
Rondônia. Ambos têm a participação da cantora Isaurinha
Lima, sua esposa, seu porto
seguro, que o incentiva incondicionalmente em todas as
suas iniciativas.
É óbvio que este espaço é
um grão de areia perto de tantas experiências relatadas nas
obras deste homem, além de
tantas outras que não foram
registradas, mas estão vivas
em sua memória. O importante

aqui é lançar um momento de
reflexão: “Não deixe que a vida
passe por você. Passe por ela
deixando as suas marcas”.

Recém-lançado
Contato de João Batista Lopes:
(69) 9917-5936
Nova Brasilândia-RO

João Batista Lopes com sua esposa
e partner Isaurinha Lima
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E SÓ EXISTE
UMA MANEIRA
DE AMAR RONDÔNIA.
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Temos que trabalhar muito para que fique ainda
mais bela. A nossa missão é continuar a saga
dos bandeirantes de Rondônia, porque todos
nós também somos destemidos pioneiros.

