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Os artigos assinados, bem como as informações conti-
das nos artigos de serviço/publicidade são de total responsa-
bilidade de seus autores e dos anunciantes. A direção desta 
revista não se responsabiliza por conceitos e informações con-
tidas nestes espaços publicitários.

Poder abrir esta edição de aniversário da revista Ponto E, uma revista 
reconhecida com várias premiações e prestigiada em nosso estado, é 
bastante gratificante.

Levar a informação à sociedade e executar esta missão com pra-
zer, cuidado e compromisso social, são os diferenciais que, a meu 
ver, contribuem para que a Ponto E tenha o sucesso nos mais varia-
dos públicos e idades.

A diversidade de informações constantes aqui nos premia sempre 
com dicas e propostas para conhecer melhor as mais diversas áreas de 
estudo, seja na saúde, na educação, no meio ambiente, na responsabili-
dade social e inclusive no direito.

Como vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Rondônia, quero deixar de público a minha percepção quanto a todo cuidado 
que o editor da revista sempre teve com os temas relativos à advocacia, especialmen-
te pelo respeito e destaque demonstrado a nossa entidade e nossa classe.

Vale lembrar que a OAB, sempre zelosa com seus membros, mantém nesta gestão o compromisso 
de defender as prerrogativas profissionais, de promover a educação continuada, fortalecimento da profis-
são e especialmente enaltecer cada profissional do direito, sobretudo os advogados. Ao mesmo tempo, 
mantém-se como o bastião da sociedade, sempre na vanguarda da defesa do Estado Democrático de 
Direito, onde deve sempre imperar a liberdade de expressão, o respeito aos direitos humanos e a boa 
aplicação das leis.

Nesse sentir, parabenizo a equipe da revista Ponto E, 
por agir com ética e respeito aos seus leitores e esco-
lher sempre com zelo todo o conteúdo que poderemos 
apreciar nas próximas páginas e nas futuras edições. 
Manifesto ainda, meu desejo de que esta respeitável 
equipe possa continuar avançando e conquistando novos 
leitores, e, continue levando informações não apenas no 
Estado de Rondônia, mas em todos os lugares e para 
todas as pessoas que buscarem ampliar o conhecimento, 
nos mais diversos lugares de nosso país e além de suas 
fronteiras.

Afinal, uma revista como a Ponto E sempre brindará 
a todos com a qualidade de trabalho, uma vez que tudo 
que realiza, o faz com dedicação, carinho, compromisso 
e lealdade aos seus leitores. 

Boa leitura!

6º aniversário da Ponto E
- ética e respeito aos seus leitores

Dra. Veralice Gonçalves de Souza Veris 
- advogada / vice-presidente da OAB Rondônia

Ponto E digital



A próstata é uma glândula que 
faz parte do sistema reprodu-

tor masculino, localizada entre a 
bexiga e a uretra. Devido à sua 
localização, as doenças da prós-
tata causam dificuldades para uri-
nar, como redução do jato uriná-
rio, esforço para urinar, sensação 
de esvaziamento incompleto da 
bexiga e aumento do número de 
vezes que a pessoa urina durante 
o dia ou à noite.

O tratamento destes sintomas 
pode ser iniciado com medica-
mentos que atuam na próstata, 
normalizando o fluxo da urina. 
Entretanto alguns pacientes po-
dem necessitar de cirurgia.

A cirurgia mais realizada para 
tratamento da hiperplasia prostá-
tica é a ressecção endoscópica 
da próstata ou RTU. Esta técnica 
é realizada com raquianestesia e 
sem incisões. Uma microcâmera 
é introduzida pela uretra e são 
retirados fragmentos da próstata, 
criando um túnel para normalizar 
a passagem da urina pela uretra. 
O procedimento dura em média 
uma hora. O paciente permanece 
no hospital por dois dias e recebe 
alta, sem sonda.

Alguns homens temem realizar 
cirurgia da próstata, com medo 
de perderem a potência sexual. 

Verdades e mitos
sobre cirurgias da próstata

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

Atendimento:
Gastroclínica 
Fone: (69) 3421-5833 / 3421-0749 / 
3422-3444
HCR - Hospital Cândido Rondon 
Ji-Paraná-RO

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista 
CRM/RO1038
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409
Espigão do Oeste
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO

Diferente do que acontece na ci-
rurgia para tratamento do câncer 
da próstata, onde pode ocorrer 
lesão dos nervos que controlam 
a ereção, a RTU é realizada atra-
vés da uretra e não afeta estes 
nervos. Esta cirurgia já é realiza-
da há alguns anos pela equipe 
do Hospital Cândido Rondon em 
Ji-Paraná.

Outras técnicas, como a vapo-
rização e ablação da próstata por 
laser e a embolização seletiva da 
próstata, estão sendo desenvolvi-
das, mas a RTU da próstata conti-
nua sendo a cirurgia mais indica-
da e realizada em todo o mundo.

O sistema Braille é um processo 
de escrita e leitura baseado 

em 64 símbolos em relevo com 
os quais pode-se fazer a repre-
sentação tanto de letras, como 
algarismos e sinais de pontua-
ção. É o método utilizado para 
leitura por pessoas cegas ou com 
baixa visão com o toque de uma 
ou duas mãos ao mesmo tempo. 
O método foi criado pelo francês 
Louis Braille (1809 - 1852), que 
perdeu a visão aos 3 anos e criou 
o sistema aos 16. Ele teve o olho 
perfurado por uma ferramenta na 
oficina do pai, que trabalhava com 
couro. Após o incidente, o menino 
teve uma infecção grave, resul-
tando em cegueira nos dois olhos. 

O Brasil conhece o sistema 
desde 1854, data da inauguração 
do Instituto Benjamin Constant, 
no Rio de Janeiro, na época de-
nominado Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos. Fundado por D. 
Pedro II, o instituto já tinha como 
missão a educação e profissiona-
lização das pessoas com deficiên-
cia visual. O código Braille não foi 
a primeira iniciativa que permitia a 
leitura por cegos. Havia métodos 
com inscrições em alto-relevo, 
normalmente feito por letras cos-
turadas em papel, mas eram mui-
to grandes e pouco práticos. 

Quatro anos antes de criar seu 
método, Louis Braille teve contato 
com um capitão da artilharia fran-
cesa que havia desenvolvido um 
sistema de escrita noturna, para 
facilitar a comunicação secreta 
entre soldados, já utilizando pon-
tos em relevo. Braille simplificou 

“RTU - a porção aumentada da próstata é 
retirada, normalizando o fluxo urinário.”

Braille 
- a visão nas pontas dos dedos

esse trabalho e o aprimorou, per-
mitindo que o sistema fosse tam-
bém utilizado para números. O 
Braille hoje já está difundido pelo 
mundo todo e, no Brasil, institutos 
como o Benjamin Constant e mui-
tos outros pelo país oferecem pro-
gramas de capacitação em Braille 
para alfabetização e ensino para 
deficientes visuais e dispõem de 
vasto material sobre o assunto.



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

O acidente vascular cere-
bral, ou derrame cerebral, 

ocorre quando há um entupi-
mento ou o rompimento dos 
vasos que levam sangue ao 
cérebro provocando a parali-
sia da área cerebral que ficou 
sem circulação sanguínea 
adequada. O AVC também é 
chamado de Acidente Vascu-
lar Encefálico (AVE).

Tipos de AVC
• AVC Isquêmico: entupi-

mento dos vasos que levam 
sangue ao cérebro

• AVC Hemorrágico: rom-
pimento do vaso provocando 
sangramento no cérebro.

Sintomas de AVC
• Diminuição ou perda súbi-

ta da força na face, braço ou 
perna de um lado do corpo.

• Alteração súbita da sen-
sibilidade com sensação de 
formigamento na face, braço 
ou perna de um lado do corpo.

• Perda súbita de visão num 
olho ou nos dois olhos.

• Alteração aguda da fala, 
incluindo dificuldade para arti-
cular, expressar ou para com-
preender a linguagem.

• Dor de cabeça súbita e 
intensa sem causa aparente.

• Instabilidade, vertigem sú-
bita intensa e desequilíbrio as-
sociado a náuseas ou vômitos.

Tratamento de AVC
O tratamento e a reabilita-

ção da pessoa vitimada por 
um AVC dependerá sempre 
das particularidades que en-
volvam cada caso. Há recur-
sos terapêuticos que podem 
auxiliar na restauração das 
funções afetadas. Para que o 

paciente possa ter uma me-
lhor recuperação e qualidade 
de vida, é fundamental que ele 
seja analisado e tratado por 
uma equipe multidisciplinar de 
profissionais da saúde: fisiote-
rapeutas, médicos, psicólogos 
e demais profissionais. Seja 
qual for o tipo do acidente, as 
consequências são bastante 
danosas. Além de estar entre 
as principais causas de morte 
mundiais, o AVC é uma das 
patologias que mais incapa-
citam para a realização das 
atividades cotidianas.

Conforme a região cerebral 
atingida, bem como de acordo 
com a extensão das lesões, o 
AVC pode oscilar entre dois 
opostos. Os de menor in-
tensidade praticamente não 
deixam sequelas. Os mais 
graves, todavia, podem levar 
as pessoas à morte ou a um 
estado de absoluta dependên-
cia, sem condições, por vezes, 
de nem mesmo sair da cama.

A pessoa pode sofrer di-
versas complicações, como 
alterações comportamentais 
e cognitivas, dificuldades na 
fala, dificuldade para se ali-
mentar, constipação intestinal, 
epilepsia vascular, depressão 
e outras implicações decor-
rentes da imobilidade e pelo 
acometimento muscular. Um 
dos fatores determinantes 
para os tipos de consequên-
cias provocadas é o tempo de-
corrido entre o início do AVC 
e o recebimento do tratamento 
necessário. Para que o risco 
de sequelas seja significati-
vamente reduzido, o correto é 
que a vítima seja levada ime-
diatamente ao hospital.

Os danos são considera-

O que é AVC? velmente maiores quando o 
atendimento demora mais de 
3 horas para ser iniciado.

Prevenção
Muitos fatores de risco con-

tribuem para o seu apareci-
mento. Alguns desses fatores 
não podem ser modificados, 
como a idade, a raça, a cons-
tituição genética e o sexo. 
Outros fatores, entretanto, po-
dem ser diagnosticados e tra-
tados, tais como a hipertensão 
arterial (pressão alta), a diabe-
tes mellitus, as doenças cardí-
acas, a enxaqueca, o uso de 
anticoncepcionais hormonais, 
a ingestão de bebidas alcoó-
licas, o fumo, o sedentarismo 
(falta de atividades físicas) e a 
obesidade. A adequação dos 
hábitos de vida diária é pri-
mordial para a prevenção do 
AVC.
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Gravidez – mitos e verdadesComo lidar com os 
vícios na construção civil

Erros de construção podem ser 
causadores de problemas na 

hora da compra. Os erros mais 
comuns na construção civil são 
paredes tortas, telhados desali-
nhados, vigas no meio de salas 
e colunas perdidas, infiltrações, 
entre outros. Esses problemas 
acontecem devido a vícios cons-
trutivos ou ocultos que trazem 
surpresas desagradáveis. 

Os vícios construtivos se di-
ferenciam dos vícios ocultos por 
estarem à vista, ou seja, aqueles 
que decorrem de erro de alguma 
etapa da construção mal execu-
tada e podem ser percebidos de 
imediato, como paredes tortas, 
colunas em locais inadequados, 
ralos mal instalados. Nesses 
casos, o comprador pode pedir 
que o erro seja consertado, com 
ressarcimento, troca de imóvel 
ou dissolução do contrato de 
compra, ou ainda, o abatimento 
no preço. 

Por vergonha, medo ou desco-
nhecimento, as pessoas com 

sintomas na região anorretal 
deixam de procurar um profis-
sional de saúde, convivem com 
sintomas desagradáveis ou são 
“tratadas” pelo conhecimento 
“popular” (familiares, vizinhos, 
balconistas de farmácia, etc.). 

Falaremos brevemente sobre 
as mais frequentes em nosso 
consultório. 

Hemorroidas: São causadas 
pela dilatação varicosa dos ple-
xos hemorroidários. Os sintomas 
mais comuns são desconforto 
local e sangramento. Se houver 
complicações a dor pode ser in-
tensa e obrigar o paciente a pro-
curar atendimento de urgência. 
O tratamento pode variar desde 

De outro lado, há vícios ocul-
tos onde o erro surge depois 
que o imóvel é entregue e não é 
percebido diretamente, como in-
filtrações e problemas elétricos. 
O comprador tem cinco (5) anos 
para reclamar, após a consta-
tação do problema. Assim, nos 
imóveis comprados na planta é 
não receber as chaves e, depen-
dendo do problema, pedir para a 
construtora arrumar. Caso a cor-
reção não seja feita, o compra-
dor pode entrar com ação pedin-
do o conserto. Há ainda a opção 
de receber as chaves, arrumar o 
problema e pedir ressarcimento. 
No caso de problemas mais gra-
ves, o cliente pode pedir o aba-
timento no preço do imóvel ou, 
ainda, a rescisão do contrato.

1. Não pode haver contato 
com animais de estimação du-
rante a gravidez.

Dra. Gladys: É mito. Animais 
de estimação, quando vacina-
dos, podem conviver normalmen-
te com as gestantes, mas alguns 
cuidados devem ser tomados. 
Mulheres que nunca tiveram con-
tato com a doença toxoplasmose 
devem evitar contato com gatos. 

2. Pintar o cabelo faz mal 
para a saúde do bebê.

Dra. Gladys: Não se tem es-
tudos suficientes para responder 
e o assunto ainda é controverso. 
Muitos médicos já liberam suas 
pacientes para que pintem o ca-
belo após o primeiro trimestre 
da gestação com pinturas tonali-
zantes sem amômia ou henna. O 
bom é evitar.

3. Banho quente durante a 
gestação é prejudicial.

Dra. Gladys: Verdade. Ba-
nhos quentes, além de ressecar 
a pele, provocam dilatação dos 
vasos sanguíneos em qualquer 
pessoa e, por isso, podem pro-
vocar queda da pressão e mal 
estar. Em gestantes, que já têm 
a pressão mais baixa natural-
mente, isso pode acontecer mais 
frequentemente e pode haver 
acidentes como quedas. 

4. Bebidas alcoólicas de-
vem ser evitadas na gravidez.

Dra. Gladys: Verdade. Não 
há dose segura para a ingestão 
de bebidas alcoólicas. 

5. A posição do bebê na bar-
riga pode determinar o sexo.

Dra. Gladys: Mito. O que de-
termina o sexo do bebê é a carga 
genética trazida no espermato-
zoide do pai.

6. Azeite de oliva é ótimo 
para evitar estrias durante a 
gravidez.

Dra. Gladys: Não é reco-
mendado usar óleo de azeite 
ou fórmulas parecidas. Manter a 
pele hidratada ajuda a prevenir 
estrias. É indicado, sim, outros 
óleos ou cremes hidratantes. É 
de grande importância hidratar a 
barriga, principalmente durante 
os últimos 3 meses. 

Os mitos e verdades são mui-
tos: Os seios ficam flácidos após 
a amamentação? É arriscado 
sexo na gravidez porque pode 
machucar a criança? Beber cer-
veja preta ajuda a mulher a ter 
mais leite? Sane todas as dúvi-
das com o seu ginecologista e 
tenha uma gestação saudável. 

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

Doenças anorretais

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

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)

cuidados locais até a cirurgia. 
Em muitos casos realizamos a 
ligadura elástica das hemorroi-
das (procedimento realizado no 
próprio consultório), evitando a 
cirurgia.

Fissura anal: São pequenas 
lacerações no canal anal. Os 
sintomas mais comuns são dor e 
sangramento, geralmente durante 
a evacuação, e que podem per-
sistir por minutos a horas após a 
evacuação, muitas vezes “latejan-
do”. O tratamento é inicialmente 
conservador com uso de poma-
das, anti-inflamatórios e agentes 
para facilitar a evacuação. Como 
última opção há o tratamento 
cirúrgico.

Fístula anal: Trata-se de uma 
“comunicação” entre o interior do 

canal anal e a região perianal. 
Geralmente se originam de infec-
ção/abscessos nesta região. Os 
sinais e sintomas compreendem 
uma pequena área inflamada com 
desconforto e dor local, além de 
eliminação de secreção (por ve-

zes com odor desagradável). O 
tratamento é sempre cirúrgico.

Sintomas como os aqui des-
critos também podem ser causa-
dos por graves doenças como o 
câncer de reto. Por isso, sempre 
procure seu médico.
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Utiliza-se tal exame quando predominam 
entre os sintomas dos pacientes queixas 
de distúrbios da sensibilidade, como áreas 
anestesiadas (adormecidas), com pareste-
sias (sensações de formigamento, de “alfi-
netadas” e de queimação) e de distúrbios 
motores como perda da massa muscular 
(atrofia), redução da força motora, inclusive 
câimbras e tremores excessivos.

É rotineiramente solicitado em casos de 
hérnias de disco cervical e lombar, para Sín-
drome do Túnel do Carpo (dedos das mãos 
que adormecem, principalmente de madru-
gada), compressões do nervo Ulnar, ao ní-
vel do cotovelo (frequente em telefonistas e 
digitadores que se apoiam excessivamente 
sobre os cotovelos.).

Consiste na colocação de eletrodos nas 
extremidades dos membros superiores e/
ou inferiores, os quais captam os sinais elé-
tricos gerados pelas fibras nervosas após 
serem excitadas por um pulso eletrônico 
(pequeno choque, totalmente suportável), 
aplicado num determinado segmento do 
nervo que se deseja avaliar. Após essa eta-
pa de estímulos elétricos, faz-se a captação 
da atividade elétrica gerada no interior dos 
músculos (dos membros superiores e/ou in-
feriores, ou do tronco, ou da coluna ou mes-
mo da face, quando se trata de paralisias 
faciais), com a utilização de eletrodos pare-

8

Eletroneuromiografia 
– importante exame para detectar alterações 
causadas por doenças do trabalho ou traumáticas

 Dr. Marcus Vinícius Oliveira Moura 
 - médico ortopedista e traumatologista (HRS/DF) 
- CRM/RO 1783
- especialista em dor crônica (Hospital Sírio 
Libanês/SP)
- terapia por onda de choque (membro da SBTOC) 
- eletroneuromiografia (formação realizada em Belo 
Horizonte/MG) 
Fone: (69) 3441-2483
Cacoal-RO

Inervação do corpo humano

Nervos espinhais

Aparelho utilizado para realizar o exame de 
eletroneuromiografia

Eletroneuromigrafia é um exame utiliza-
do para detectar as alterações dos ner-

vos periféricos dos membros superiores e 
inferiores, os quais podem sofrer lesões 
em doenças ocupacionais (do trabalho), 
traumáticas (acidentes de motocicletas, 
de carro ou por armas de fogo ou branca), 
podendo ainda alterarem-se nas doenças 
metabólicas (diabetes melitus, alcoolismo) e 
degenerativas.

cidos com agulhas de acupuntura, descartá-
veis, muito finas, causando pouquíssimo ou 
nenhum desconforto com a técnica utilizada 
em nossa clínica.

Orientações gerais sobre o exame de 
eletroneuromiografia

Preparo:
Evitar a aplicação de cremes ou poma-

das na região a ser estudada. Caso já tenha 
feito, é importante trazer exames anteriores 
como: eletroneuromiografia, líquor, tomo-
grafia ou ressonância de coluna e biópsia de 
nervo ou músculo;

Interferentes:
O uso de medicação anticolinesterásica, 

como Mestinon®, pode normalizar o teste 
de estimulação repetitiva para o diagnóstico 
de miastenia. Assim, recomenda-se a sus-
pensão desse medicamento 48 horas antes 
do exame, desde que autorizada pelo médi-
co assistente;

Tempo de duração do exame:
A eletroneuromiografia pode durar até 

uma hora, porém há exames mais localiza-
dos com menor tempo de duração.

Importante: Anotar medicamento(s) dos 
últimos 7 dias.

O exame de eletroneuromiografia está 
sendo realizado no Hospital HGO pelo 
Dr. Marcus Vinícius.
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Dr. Fabricio Nunes Corrêa 
- cirurgião-dentista CRO/RO 2089
 - graduado pela Unoeste - Presidente Prudente-SP
 - especialista em  Periodontia – USP/Bauru-SP
 - especialista e mestre em Implantodontia pela 
São Leopoldo Mandic-Campinas

Atendimento:
Cacoal-RO
Rua Antônio Deodato Durce, 1222
Bairro: Centro 

Espigão do Oeste-RO
Rua Bahia, 2432
Bairro: Centro

Fone: (69) 3441-5228 / 8106-8188
cdfabricionc@superig.com.br

O implante é a melhor solução

Há boas razões para se optar por 
um implante dentário e não por um 

método convencional de substituição 
de dentes. Primeiro, a estética. Os im-
plantes dentários foram desenvolvidos 
para oferecer uma boa estabilidade, vi-
sando uma solução restauradora com 
aparência natural. Os implantes tam-
bém transmitem forças de mastigação 

aos ossos da mandíbula e maxila, o 
que pode ajudar a preservar o osso. Há 
maior conforto ao falar, sorrir e comer, 
o que não acontece com as próteses 
convencionais. Os implantes preser-
vam os dentes vizinhos, evitando seu 
desgaste, o que é necessário quando 
se opta por uma prótese fixa conven-
cional (ponte fixa). 

falta de 1 dente

dois dentes vizinhos são desgastados

implante

prótese sobre o implante

O IMPLANTE DENTÁRIO A PONTE FIXA
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O salário do trabalhador é 
protegido por 04 princí-

pios básicos: o da irredutibi-
lidade, o da inalterabilidade 
prejudicial, o da impenhorabi-
lidade e o da intangibilidade.

Discorremos sobre a irre-
dutibilidade salarial que é uma 
das modalidades de prote-
ção do empregado contra os 
abusos do empregador. Por 
esse princípio, de acordo com 
o ar. 7º, VI da CF, não é per-
mitida a redução salarial, à 
exceção das que se fixem por 
meio de acordos ou conven-
ções coletivas, em situações 
excepcionais.

Nos casos de emprega-
dos reabilitados, em razão de 
doença/acidentes do traba-
lho (ou não), ainda que seja 
possível modificação da fun-
ção, não é permitido reduzir o 
salário do empregado, mesmo 
que passe a exercer atribui-
ções mais modestas, pois sua 
remuneração está vinculada à 
função anterior, e não àquela 
que passa a exercer.

No entanto, se o empregado 
realizava função considerada 

Redução salarial – é permitida?

As lentes Transitions XTRActive 
são novas no mercado
As novas lentes Transitions 

XTRActive foram lança-
das na ExpoAbióptica, o maior 
evento do mercado óptico 
brasileiro, que aconteceu nos 
dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 
2013 em São Paulo.

Transitions XTRActive são 
as lentes fotossensíveis de 
uso diário mais escuras do 
mercado. Esse tipo de len-
te é ideal para pessoas que 
exercem muitas atividades em 

ambientes externos, como os 
motoristas, por exemplo.

Diferentemente de outras 
lentes fotossensíveis, as len-
tes XTRActive são ativadas 
até dentro do carro. O proces-
so de escurecimento das len-
tes por trás do para-brisa se 
dá por diversos fatores, como 
o formato, inclinação e a trans-
missão de luminosidade do pa-
ra-brisa até à lente, a posição 
do motorista e até mesmo as 
janelas laterais.

Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- sócia do Escritório 
Gordon Advogados Associados
- 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
chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO

insalubre, e em sua nova fun-
ção não for mais exposto a 
agentes prejudiciais à sua 
saúde, não mais terá direito à 
percepção do referido adicio-
nal, já que a Súmula 248 do 
TST define que uma vez afas-
tadas as circunstâncias insalu-
bres ou perigosas, suprime-se 
o adicional de insalubridade ou 
periculosidade. 

Deste modo, caso o tra-
balhador reabilitado passe a 
exercer função na qual não 
mais estará exposto a condi-
ções ensejadoras do paga-
mento de adicional de insa-
lubridade ou periculosidade, 
não mais receberá os respec-
tivos valores.

Não constituirá redução 
salarial aquela que resultar de 
salários condicionados, como 
o adicional de insalubridade, 
de periculosidade, o adicio-
nal noturno, quando não mais 
existir a condição que os torna 
devidos.

É bom lembrar que é 
vedado por Lei reduzir salá-
rio do empregado, mesmo o 
reabilitado, ainda que exista 

acordo entre as partes ou con-
sentimento do obreiro, que é a 
parte mais fraca na relação de 
trabalho.

As lentes Transitions 
XTRActive escurecem mes-
mo em altas temperaturas, o 
que é ideal para quem mora 
em locais quentes. Permitem 
o bloqueio em 100% dos raios 
danosos UVA e UVB, tanto no 
estado transparente quanto es-
curecidas, o que vai lhe propor-
cionar uma melhor saúde ocu-
lar e ainda apresentam uma 
leve coloração em ambientes 
internos que proporciona mais 
conforto visual.

A linha de lentes adaptáveis 
da Transitions, as mais escu-
ras do mercado, está disponí-
vel nas Óticas Precisão. 

Cacoal-RO
Av. Porto Velho, 2105 - Centro
Fone: (69) 3441-5482
Alta Floresta-RO
Av. Rio Grande do Sul, 4128 - Centro
Fone: (69) 3641-3909
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Natural do Paraná, Leônidas Tondo se formou pela Universidade 
Federal do Paraná, em Curitiba. Realizou dois anos de residência 

em Clínica Médica no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em 
Cascavel, e mais dois anos de residência em Reumatologia pelo Hos-
pital de Base do Distrito Federal, em Brasília. Possui Título de Espe-
cialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia – órgão de maior 
prestígio na reumatologia nacional.

Dr. Leônidas chegou recentemente a Rondônia com sua esposa, 
a nutricionista Emily B. Kliemann, e montou junto à clínica CEMED a 
CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO, que oferece diversos serviços voltados 
à saúde de pacientes com alterações reumatológicas, como consultas 
reumatológicas, ultrassonografias voltadas especificamente ao apare-
lho musculoesquelético, infiltrações articulares guiadas por ultrassom 
e infusão de medicamentos na área de reumatologia. O atendimento é 
realizado de segunda a sexta-feira em Ji-Paraná, onde o Dr. Leônidas 
fixou residência.

Quando falamos em reumatologia e reumatismos, logo pensamos 
em doenças de “idosos”, porém esta relação não é verdadeira na 

maioria das vezes. A reumatologia é um ramo da clínica médica que 
cuida de doenças articulares, (artrite, artrose e gota); osteoporose (fra-
gilidade dos ossos); doenças em tendões e as famosas bursites; dores 
difusas pelo corpo; doenças autoimunes, como o lúpus, esclerose sis-
têmica e vasculites, além de algumas doenças em coluna vertebral e 
tantas outras formas de doenças articulares e autoimunes.

“Atento às modernas 
técnicas de diagnóstico e 
tratamento, o Dr. Leônidas 
oferece em seu consultório 

serviços para melhorar a 
qualidade de vida de seus 

pacientes com doenças 
reumatológicas, com 

uma abordagem segura, 
ética, baseada no bom 

senso e principalmente no 
respeito ao paciente.”

Um novo conceito em tratamentos reumatológicos
Dr. Leônidas Tondo - REUMATOLOGISTA

Dr. Leônidas Tondo
- reumatologista 
- CRM/RO 3612
Tel: (69) 3422-9960  /  3422-2331
e-mail: leonidastondo@yahoo.com.br
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Após 11 meses de obras e reformas, no dia 16 de novembro de 
2013 a DeCasa Construção e Acabamento abriu suas portas 

para atender a clientela de Pimenta Bueno e região. 
Sua localização é estratégica para atender as adjacências. 

Conta com amplo estacionamento, dispõe de moderno e confortá-
vel show-room de aproximadamente 900m² e possui uma área total 
de 2.160 m² totalmente preparada para a acessibilidade de clientes 
especiais.

Segundo seus proprietários, o projeto foi desenvolvido dentro do 
mais moderno conceito de varejo de material de construção exis-
tente em nosso país. Ainda, segundo eles, existem estudos de que 
os “home centers” deixem de utilizar grandes estruturas e se voltem 
para o mesmo conceito de loja da DeCasa. 

A loja, toda climatizada, possui um show-room com mobiliário em 
estilo moderno, cuja altura permite que o cliente tenha a visão total da 
área de vendas, o que proporciona aos clientes uma melhor visibili-
dade das mercadorias. Além de contar com um vasto mix de produtos 
que vão desde o material básico (areia, pedra, cimento, ferragem), a 
DeCasa possui parceria com marcas reconhecidas no mercado pela 
sua qualidade e oferece  também materiais de acabamento, móveis 
planejados e o moderno sistema tintométrico da Coral.

Para maior comodidade aos seus clientes, a Decasa oferece 
todas as formas de pagamento e linhas de financiamento através da 
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDS, Bradesco e cre-
diário próprio.

A DeCasa também se preocupa com a sustentabilidade social, 
cultural, econômica e ambiental. Seja DeCasa!!

Seja DeCasa!!

www.decasaro.com.br
Fone: (69) 3451-7000
Av. Marechal Rondon, 1555
Pimenta Bueno–RO 
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A infecção pode afetar todo o 
canal auditivo, como na otite 

externa generalizada, ou ape-
nas uma pequena área (p.ex., 
um furúnculo). A otite externa, 
frequentemente denominada ou-
vido do nadador, é mais comum 
durante o verão, quando a nata-
ção é praticada.

Várias bactérias ou, rara-
mente, fungos podem causar 
a otite externa generalizada. 
O Staphylococcus comumente 
produz furúnculos. Determina-
das pessoas, incluindo aquelas 
com alergias, psoríase, eczema 
ou dermatite do couro cabeludo, 
apresentam uma tendência es-
pecial à otite externa. A lesão 
do canal auditivo durante uma 
limpeza ou a penetração de 
água ou de substâncias irritan-
tes (p.ex., spray de cabelo) no 
interior do canal frequentemente 
acarretam a otite externa.

O canal auditivo limpa a si 
mesmo mobilizando as células 
cutâneas mortas desde a mem-
brana timpânica até o exterior, 
como se elas estivessem sobre 
uma esteira rolante. A tentativa 
de limpar o canal com cotone-
tes interrompe esse mecanismo 
de autolimpeza e pode empurrar 
os resíduos em direção à mem-
brana timpânica.  Os resíduos 
acumulados e o cerume ten-
dem a reter a água que penetra 
no canal durante uma ducha ou 
durante a natação. Como resul-
tado, a pele úmida e amolecida 
do canal é mais facilmente infec-
tada por bactérias ou fungos.

Os sintomas da otite externa 
generalizada são o prurido, a dor 

Natação e a dor de ouvido O valor do descanso no trabalho
e uma secreção fétida. Quando o 
canal auditivo inflama ou enche 
de pus e resíduos, a audição é 
comprometida. O canal torna-se 
sensível e dói quando a orelha 
é puxada ou quando é aplicada 
uma pressão sobre a prega cutâ-
nea. Ao exame o médico observa 
uma pele do canal avermelhada 
e inchada, presença de pus e 
resíduos no interior do canal. 
Os furúnculos causam uma dor 
muito intensa. Quando eles rom-
pem, pode ocorrer a saída de 
uma pequena quantidade de 
sangue e de pus pelo ouvido.

Portanto, não opte por auto-
medicação. Em caso de dor de 
ouvido, procure tratamento cor-
reto com um médico especialista. 

A falta do descanso pode acar-
retar danos e trazer consequ-

ências irremediáveis no ambiente 
laboral, que podem ao fim de um 
determinado período representar 
prejuízo, não somente à saúde 
do trabalhador, mas até mesmo 
ao empregador e seu negócio.  

Nesse sentido, a legislação 
trabalhista traz direitos que obri-
gam o descanso ao trabalhador. 
O descanso e intervalos contri-
buem para a boa produtividade, 
além de evitar a exposição a do-
enças profissionais e acidentes 
de trabalho. Por tal razão, gran-
des empresas preocupam-se 
muito hoje com o descanso e 
qualidade de vida dos emprega-
dos, pois o que à primeira vista é 
um gasto, traduz posteriormente 
em bom retorno financeiro, com 
melhor e maior produção. 

Além das férias tão almeja-
das, há um descanso obrigató-
rio chamado Descanso Sema-
nal Remunerado, que é o direito 
de semanalmente descansar 
um dia sem sofrer qualquer des-
conto em seu salário, por isso 
remunerado. A não concessão 
do DSR implica no pagamento 
do dia trabalhado em dobro.

Há ainda os intervalos, que 
dividem-se em: intrajornadas e 
entre jornadas. O intervalo intra-
jornadas tem sua duração de 
acordo com a modalidade de jor-
nada exercida pelo empregado. 
Se a jornada total dia for de até 
4 horas, o empregado não tem 
direito ao intervalo. Sendo de 4 a 
6 horas, terá direito a 15 minutos. 
No entanto, se a jornada for de 
mais de 6 horas, nasce o direito 
ao intervalo de no mínimo 1 hora 

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

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

e no máximo 2 horas.
O outro intervalo é o entre jor-

nadas, ou seja, entre o término 
de uma jornada e o início da 
outra. Neste caso deverá existir 
um intervalo de 11 horas corri-
das, destinadas à organização 
pessoal, convívio social e um 
bom sono, a fim de se repor as 
energias.

A falta de concessão dos 
mencionados intervalos implica 
na remuneração do mesmo com 
acréscimo de no mínimo 50%, 
uma forma compensatória e até 
mesmo punitiva.

O objetivo final é a saúde do 
trabalhador. O direito ao des-
canso não é só legal e deve ser 
obedecido por isso, mas, acima 
de tudo, trata-se de uma questão 
de saúde pública e de cidadania, 
pois propicia melhor qualidade 
de vida, reunião familiar, etc., o 
que é essencial para uma socie-
dade mais sólida. 
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A nova forma de cálculo 
para aposentadoria dos 

portadores de deficiência se 
aplica àquelas pessoas que 
mantêm qualidade de segu-
rado por intermédio de um vín-
culo de emprego ou de outra 
forma de contribuição. Assim 
a concessão da aposentado-
ria por tempo de contribuição 
ou por idade ao segurado será 
reconhecida, após avaliação 
médica e funcional realizada 
por perícia, conferindo o grau 
de deficiência, sendo esta 
classificada como leve, mode-
rada ou grave, desde que 
implemente os requisitos para 
recebimento do benefício de 
aposentadoria.

De igual forma, aplica-se 
aos portadores de deficiência 
que contemplam os requisi-
tos para a aposentadoria por 
tempo de contribuição. Cum-
prida a carência, é devida ao 
segurado empregado, inclu-
sive o doméstico, trabalha-
dor avulso, contribuinte indivi-
dual e facultativo, quem efe-

A importância de um 
bom projeto de Arquitetura

Mais do que mão de obra 
qualificada, material de 

boa qualidade e boa execução, 
construir requer planejamento 
e decisões. Grande parte das 
pequenas e médias obras é 
construída sem projeto e mui-
tas vezes até sem um planeja-
mento básico. 

Pular a etapa de projeto 
pode causar grandes transtor-
nos e grande desperdício no 
decorrer da execução da obra. 
Durante a fase de projeto, pa-
redes podem ser demolidas, 
telhados podem ser desfeitos, 
tudo isso é fácil mudar enquan-
to está no papel. 

Um bom projeto deve mos-
trar detalhes construtivos, es-
pecificações técnicas, imagens 
em boa qualidade, plantas com 

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
- coordenadora e docente do curso 
de Direito da FAROL
www.silvaefontana.adv.com.br
Fone: (69) 3443-1570 – Cacoal-RO

Imagem em 3D de alta qualidade. 
Programa com possibilidade de 
passeio virtual através do projeto

Planta baixa humanizada

Antes e depois da edificação 

tivamente tenha trabalhado 
durante o seguinte período; 
aos 25 anos de tempo de 
contribuição, se homem, e 
20 anos, se mulher, no caso 
de segurado com deficiência 
grave; aos 29 anos de tempo 
de contribuição, se homem, e 
24 anos, se mulher, no caso 
de segurado com deficiên-
cia moderada; aos 33 anos 
de tempo de contribuição, se 
homem, e 28 anos, se mulher, 
no caso de segurado com defi-
ciência leve, enquanto a apo-
sentadoria por idade da pes-
soa com deficiência, cumprida 
a carência, é devida ao segu-
rado aos 60 anos de idade, se 
homem, e 55 anos de idade, 
se mulher.

Importante frisar que antes 
da edição da Lei Complemen-
tar 142/13, as aposentado-
rias por tempo de contribui-
ção eram nos moldes de 35 
anos para o homem e 30 para 
a mulher somando a idade 
necessária.

Destaca-se um avanço 

para aquelas pessoas empre-
gadas, servidores, etc., que 
são portadoras de deficiência, 
para que possam após preen-
cher os requisitos exigidos por 
lei, pleitear a aposentadoria de 
maneira especial. 

o máximo de medidas possí-
vel, e contar com a ajuda de 
uma ferramenta que vai além 
do papel: os programas em 3D 
que mostram como a edifica-
ção ficará depois de pronta em 
imagens com alta qualidade e 
vídeos. 

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

Entenda a aposentadoria 
dos portadores de deficiência
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Drenagem linfática em cápsulas 
- Conheça o Cacti Nea

Grande parte das mulheres sofre com o problema de retenção 
de líquidos associada à falta de tempo para se submeter, por 

alguns minutos, à eficiente e conhecida "drenagem linfática".
Mas esta questão é possível de ser equacionada através de 

uma substância drenante, apresentada na forma de cápsulas.
Trata-se do sensacional e eficaz Cacti Nea; ativo extraído do 

cacto Opuntia ficus-indica, dono de excelentes propriedades diu-
réticas e antioxidantes, atestadas por uma série de estudos in 
vivo, que comprovam estas ações: drenante, antioxidante, culmi-
nando com uma sensível diminuição do peso.

Os estudos científicos indicam que, graças às suas proprieda-
des diuréticas, Cacti Nea ajuda no equilíbrio da composição cor-
poral, favorecendo a desintoxicação e a eliminação de gorduras.

Ao comparar 49 voluntárias divididas em dois grupos, um 
usando 02 gramas/dia de Cacti Nea e outro fazendo uso de 02 
gramas/dia de placebo, durante 28 dias, obteve-se os seguintes 
resultados:

- perda de até 3,3 Kg de peso no grupo Cacti Nea;
- redução de até 1,9 cm do quadril;
- perda superior a 1,3 Kg de massa gorda.

Ações comprovadas de Cacti Nea
- efeito diurético, eliminando o excesso de 
líquidos sem perda de minerais;
- redução significativa do peso corporal;
- redução quanto ao armazenamento de gorduras;
- auxilia a afinar a silhueta;
- contribui para a manutenção de uma pressão arterial 
saudável;
- contribui para o combate aos radicais 
livres (ação antioxidante);
- nenhum efeito colateral observado.

Indicação de uso de Cacti Nea
- ingerir 02 gramas ao dia, em cápsulas de 500 mg 
em horários alternados.

Apresentação
- Cacti Nea 500 mg cápsula

O Cacti Nea você encontra na Pró-fórmula Farmácia de Manipulação!
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Entrou em vigor a Lei n.12.846, 
de 01/08/2013 (LEI ANTI-

CORRUPÇÃO) no dia 29 de ja-
neiro de 2014.  

A lei fecha o cerco contra os 
corruptos e corruptores nas rela-
ções com o Poder Público. 

Pela primeira vez no Brasil 
as empresas serão punidas por 
corrupção em contato com a ad-
ministração pública e a cobrança 
de propina deixará de ser proble-
ma exclusivo de funcionários. 

As punições poderão vir a ser 
sentidas no caixa das empresas 
que, acaso envolvidas, terão que 
pagar multas que variam de 0,1 
a 20% sobre o valor da receita 
total bruta anual. 

Quando não for possível defi-
nir o faturamento, as empresas 
poderão ser condenadas em 
valores que podem chegar de 
R$ 6 mil a R$ 60 milhões de 
reais.

As empresas correm o risco 
de perder contratos e emprés-
timos com Municípios, Estados 
e a própria União, além de em-
préstimos junto a bancos públi-
cos. Em casos de reincidências, 
podem ser até mesmo fechadas. 

É importante salientar que as 
punições estão previstas mesmo 
que as empresas desconheçam 
o envolvimento de seus funcio-
nários com a corrupção. 

A legislação cerca o impasse 
dos dois lados: o do corrupto que 
aceita fraudar contratos e o do 
corruptor que oferece a propina. 
É uma mudança de paradigma 
que coloca em jogo o patrimônio 
dos empresários para garantir 
que o dinheiro desviado seja 

Quase todos os grandes sá-
bios da humanidade sempre 

nos alertaram para termos cui-
dado com o que pensamos.

Buda disse: “A lei da mente 
é implacável. O que você pen-
sa, você cria, o que você sente, 
você atrai, o que você acredita, 
torna-se realidade. Tudo o que 
somos é o resultado do que 
pensamos, é baseado em nos-
sos pensamentos, é feito de 
nossos pensamentos. Se um ho-
mem fala ou age com um mau 
pensamento, o sofrimento o per-
segue, como a roda da carroça 
persegue o casco do cavalo que 
a puxa. Se um homem fala ou 
age com um pensamento puro, a 
felicidade o persegue como sua 
sombra que nunca o abandona.”

Salomão escreveu: “Tenha 
cuidado com o que você pensa, 
pois a sua vida é dirigida pelos 
seus pensamentos.”

Por isso, devemos sempre 
cultivar pensamentos positivos. 
Lembre-se que não existe uma 
situação totalmente ruim. Sem-
pre haverá dois lados, um bom 
e um ruim. Gosto muito de citar 
aquele sujeito que acorda pela 
manhã e encontra um monte 
de estrume de cavalo em seu 

Dr. José Júnior Barreiros 
- advogado e professor
OAB/RO 1405
- graduado em Ciências Jurídicas pela 
Unir/RO
- graduado em Ciências Contábeis pela 
Unir/RO
- especialista em Direito e Processo 
do Trabalho, Processo do Trabalho e 
Direito Processual Civil
- conselheiro estadual da OAB/RO 
Barreiros Advogados Associados
www.advocaciabarreiros.com
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO

Lei anticorrupção
ressarcido. A lei prevê penas 
mais duras para as empresas 
que forem negligentes no com-
bate à corrupção e atenuantes 
para aquelas que denunciarem o 
problema e colaborarem com as 
investigações. 

A nova legislação, além de 
atingir o caixa das empresas, 
atinge também a sua imagem, 
pois as condenações terão plena 
divulgação.    

quintal. Se ele for uma pessoa 
negativa, que vê somente o lado 
ruim das coisas, vai dizer: “quem 
foi o infeliz que jogou esta porca-
ria em meu quintal? Isto sempre 
acontece comigo! A vida não é 
justa, etc.”. Se for uma pessoa 
positiva, dirá: “Hum... Interessan-
te. Vou usar como adubo em mi-
nhas flores, ficarão mais bonitas 
do que já estão”, ou: “Hum... Es-
trume de cavalo... se tem estru-
me, tem que ter cavalo! Cadê o 
meu cavalo puro sangue? Cadê 
meu cavalo Manga Larga?”.

Portanto, para que lado pre-
tende olhar? Para o bom ou para 
o ruim? O seu sucesso, a sua 
felicidade e a sua saúde depen-
dem desta escolha...

Cuidado com que o seu 
pensamento seja positivo
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Quem nunca notou o cora-
ção disparar de uma hora 

para outra? Pois é, as palpita-
ções são mais comuns do que 
se pensa, e ocorrem quando 
passamos a perceber os bati-
mentos cardíacos, que podem 
ser rápidos, precoces ou irre-
gulares, e podem ser perce-
bidos no tórax, abdome ou 
pescoço. 

As palpitações podem ser 
causadas por arritmias cardí-
acas, condições clínicas varia-
das, como gravidez, hiperti-
reoidismo, hipoglicemia, hipo-
xemia, febre, anemia, desidra-
tação, hemorragia, estresse, 
causas psiquiátricas (ansie-
dade, síndrome do pânico) 
ou uso de medicações (hor-
mônios tireoidianos, antitus-
sígenos, antiarrítmicos, des-
congestionantes, broncodila-
tadores) e/ou drogas (álcool, 
nicotina, cafeína, cocaína e 
anfetamina). 

Em adultos a variação nor-
mal da frequência cardíaca é 
de 60 a 100 batimentos por 
minuto (bpm). As arritmias 
cardíacas são classificadas 
como taquiarritmias (frequên-

“Bico de papagaio” – osteoartrose

Palpitações no coração podem ser arritmias?

A osteoartrose, doença ar-
ticular degenerativa ou 

osteoartrite, é a forma mais 
comum de artrite. É de cará-
ter progressivo, envolvendo 
perda da cartilagem articular 
(desgaste), especialmente 
nas articulações dos mem-
bros inferiores e segmento 
vertebral que são articulações 
de carga, mas também pode 
estar presente nas mãos, co-
tovelos e ombros. Tem um 
grande impacto na sociedade 
já que pode ser uma doença 
incapacitante (é uma causa 
importante de aposentadoria 
precoce).

É uma doença relacionada 
à idade (processo de enve-
lhecimento), fatores genéti-
cos, obesidade, alteração da 

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
denise.flavia@yahoo.com.br
Cacoal-RO

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

cia cardíaca > 100bpm), bra-
diarritmias (frequência cardí-
aca < 60bpm), ritmos irregu-
lares (como fibrilação atrial) 
ou batimentos prematuros 
(extra-sístoles).

Na maioria dos casos as 
arritmias cardíacas produzem 
sintomas, como as palpita-
ções, cansaço, dor no peito 
e desmaios. Vale ressaltar 
que normalmente um coração 
saudável varia sua frequência 
para se adaptar a determina-
das situações, como ao dor-
mir, quando o coração desa-
celera, e ao praticar exercícios 
físicos, quando o batimento 
cardíaco aumenta. 

Frequentemente as arrit-
mias são breves, desapa-
recem espontaneamente e 
não representam risco para a 
saúde. No entanto, se o ritmo 
cardíaco acelerado tornar-se 
constante, pode conduzir à 
falência cardíaca. 

O mais indicado é procurar 
um cardiologista que poderá 
indicar exames complementa-
res, como eletrocardiograma, 
holter e ecocardiograma.

O tratamento vai depender 

do tipo específico de arritmia e 
engloba medicação para pre-
venir novos episódios, marca-
passo, desfribrilador, ou abla-
ção por cateter.

biomecânica articular (defor-
midades) e trauma articular. 
Antes dos 50 anos a prevalên-
cia da doença é maior em ho-
mens. Após, as mulheres são 
mais afetadas, principalmente 
nas mãos, pés e joelhos.

O diagnóstico de osteoarto-
se é realizado pela presença 
de sinais e sintomas clínicos 
e radiografias. A queixa mais 
comum são as dores, rigidez 
articular, limitações funcio-
nais, aumento de volume arti-
cular, deformidades angulares 
(valgo ou varo) e crepitação à 
mobilização articular (estalan-
do). Na radiografia observa-se 
redução do espaço articular, 
esclerose óssea, cisto sub-
condral e osteofitose (bico de 
papagaio).

Os objetivos do tratamento 
são controlar a sintomatologia 
dolorosa e melhorar a função 
articular e consequentemente 
a qualidade de vida do pacien-
te. As medidas conservadoras 
são implementadas de forma 
gradual, sendo: emagreci-
mento, hidroginástica, exercí-
cios em bicicleta, fisioterapia, 

medicações tópicas e sistê-
micas. O tratamento cirúrgico 
inclui: artroscopia, osteotomia 
e artroplastia. Na dúvida, pro-
cure seu médico para maiores 
esclarecimentos. 





Dr. Wiliam Wale Rodrigues Martins
- cirurgião-dentista CRO/RO 1376
- graduado pela UNIC/Cuiabá-MT
- especialista em Endodontia pela 
UNIC/Cuiabá-MT
- especialista em Didática do Ensino 
Superior – Facimed
- mestrando em Ciências de Saúde 
- coordenador do curso de Endodontia 
Automatizada e da Pós-Graduação de 
Odontologia da Facimed
- Fone: (69) 3441-3948
Rua Pe. José de Anchieta, 499. BNH/
Cacoal-RO
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O tratamento endodôntico (tra-
tamento de canal) visa resta-

belecer ou devolver o dente aco-
metido de alguma patologia à sua 
função (estética, fonética, mas-
tigatória). Porém, há casos onde 
o tratamento endodôntico não foi 
realizado com um protocolo de 
tratamento adequado ou a opção 
do paciente em não realizar o 
tratamento endodôntico proposto 
pelo dentista levou a sinais e sin-
tomas de um abscesso dentoal-
veolar agudo. Esta patologia que 
acomete a polpa (conteúdo vivo 
do canal) e a porção periapical do 
dente pode causar graves compli-
cações como osteomielite, angina 
de Ludwig, deformação na face 
do paciente, trismo, febre, edema 
intraoral (trancando a respiração 
do paciente) e em casos mais 
avançados pode levar o paciente 
a óbito. 

A dor nestes casos é aguda, 
espontânea, contínua, difusa, au-
menta com a mastigação. Estrela 
(2004) diz que o abscesso peria-
pical “é uma alteração periapical 
associada à coleção purulenta, 
composta pela desintegração te-
cidual e caracterizada pela pre-
sença de exsudato (pus) no inte-
rior da lesão”. Necrose pulpar é a 
perda de funções do órgão pulpar 
(o que preenche o canal), e desta 

Canal tratado 
de forma inadequada

forma favorecendo o crescimento 
e a proliferação de bactérias que 
podem levar ao aparecimento do 
abscesso periapical. 

O tratamento para estes casos 
é o tratamento de canal, realiza-
do adequadamente, associado 
com a administração de antibi-
óticos sistêmicos. Há situações 
que devemos realizar um acesso 
extraoral (por fora) para a drena-
gem deste pus, favorecendo a 
resposta imunológica do paciente. 
O caso apresentado foi diagnos-
ticado radiograficamente confir-
mando o envolvimento do dente 
com o edema (inchaço) levando à 
drenagem extraoral e consequen-
te tratamento de canal. 

É uma desordem ocular carac-
terizada pelo afinamento da 

córnea. No ceratocone a córnea 
assume uma forma de cone. O 
principal sintoma dessa doença é 
a diminuição da visão. É muito fre-
quente em pessoas de conjuntivi-
te alérgica, associada a doenças 
sistêmicas e ainda pelo uso pro-
longado de lente de contato.

Os sintomas iniciam-se ge-
ralmente na adolescência. Afeta 
homens e mulheres em igual pro-
porção e na grande maioria dos 
casos afeta os dois olhos.

O que é ceratocone?

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

A evolução do ceratocone é 
quase sempre progressiva com 
aumento do astigmatismo, mas 
pode estacionar em determinados 
casos.

Tratamento
Nos casos leves, o uso de 

óculos pode ser suficiente, e nos 
moderados é indicado o uso de 
lentes de contato rígidas para cor-
rigir o problema. Outros procedi-
mentos usados, dependendo do 
grau do ceratocone, é o implante 
do anel de ferrara intraestromal e 
o transplante de córnea. 

NORMAL CERATOCONE
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Corpo estranho (CE) é qual-
quer objeto ou substância 

que inadvertidamente penetra o 
corpo ou suas cavidades. Pode 
ser ingerido ou colocado pela 
criança nas narinas e conduto 
auditivo, mas apresenta um ris-
co maior quando é aspirado para 
o pulmão.  

O diagnóstico precoce da as-
piração de CE é essencial, pois 
o retardo no seu reconhecimen-
to e tratamento pode incorrer em 
sequela definitiva ou dano fatal.

No Brasil, milho (pipoca), fei-
jão e amendoim são os grãos 
mais comumente aspirados na 
faixa etária pediátrica. Ressalto 
que a oferta desses alimentos 
a crianças pequenas (abaixo 
de 7 anos) apresentam grande 
risco para aspiração, pois elas 
vão engoli-los sem mastigar, e 
qualquer distração, risada, brin-
cadeira ou susto pode precipitar 
o acidente.  Por outro lado, o 
material mais relacionado a óbi-
to imediato por asfixia (falta de 
ar) é o sintético, como balões de 
borracha, estruturas esféricas, 
sólidas ou não, como bola de vi-
dro e brinquedos.

Clinicamente, após a aspi-
ração do CE ocorre acesso de 
tosse, seguido de engasgo, 
que pode ou não ser valorizado 
pelos pais. Também pode ser 
suspeitada no primeiro quadro 
súbito de chiado no peito, porém 
lembramos que até 40% dos pa-
cientes podem permanecer sem 

As unhas são anexos da pele, 
e por este motivo, um assun-

to de dermatologista. Várias do-
enças podem acometê-las, des-
de doenças genéticas a causas 
infecciosas (bactérias e fungos), 
causas inflamatórias (psoríase, 
dermatites, alergias), traumáti-
cas e até neoplásicas (tumores). 
Vejam que são várias as possí-
veis causas de deformidades. 
Nem sempre este é o motivo do 
atendimento, mas também alte-
rações na pigmentação da unha, 
resistência (síndrome das unhas 
frágeis) e dor (unha encravada 
e “unheiro”). O dermatologista 
é o profissional indicado para o 
diagnóstico e tratamento dessas 
doenças.

Dra. Laura Fonseca Queiroz
- médica pneumologista e tisiologista 
– RQE 776
- endoscopista respiratória – RQE 945
- CRM/RO 3266
- membro titular da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Centro Médico Cacoal – CMC
Fone: (69) 3443-2001/ 9900-9100
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

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

“Meu filho engasgou 
com amendoim”
- aspiração de corpo estranho

sintoma algum. Falta de ar súbi-
ta, rouquidão e lábios e unhas 
arroxeados são sinais também 
sugestivos de que pode ter ocor-
rido a  aspiração de CE.

A broncoscopia (Endoscopia 
Respiratória) é o procedimento 
de escolha para a retirada do 
corpo estranho. Esta deve ser 
realizada em todo caso suspeito, 
sabendo-se que o corpo estra-
nho pode não ser encontrado em 
10 a 15% dos pacientes.

Falando de unhas...
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Questões discursivas: 
estratégia para uma boa resposta

Uma das grandes preocupa-
ções do candidato a con-

cursos diz respeito à escrita, 
visto que, além das questões 
dissertativas, alguns também 
exigem redação. E é de ex-
trema importância salientar 
que todas as perguntas pre-
cisam ser respondidas com 
total atenção, mesmo as que 
aparentam ser mais fáceis ou 
simples. As de múltipla esco-
lha avaliam o conhecimento 
e poder de escolha do con-
curseiro. Já as dissertativas, 
além do conhecimento empíri-
co, avaliam a interpretação de 
texto, o poder de síntese e de 
redação.

A dificuldade de elaborar 
respostas discursivas é um 
problema que acompanha 
muitos concurseiros, por ve-
zes, desde a época do colégio. 
Para lidar com esse dilema, 
atente-se a algumas possíveis 
causas: nervosismo, ansieda-
de e insegurança.

Nervosismo: a palavra de 
ordem, nesse caso, é cal-
ma! Aos primeiros sinais de 
desespero, pare tudo o que 
estiver fazendo e respire pro-
fundamente por alguns mi-
nutos. Não adianta continuar 
as atividades sem recompor 
a calma e sem conseguir se 
concentrar.

Ansiedade: mesmo estan-
do em dúvida sobre a resposta 
a uma pergunta, o candidato 
muitas vezes segue guiado 
pela tensão do momento e 

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

pela ânsia de responder logo e 
passar para a questão seguin-
te, e acaba não lendo os enun-
ciados com a devida atenção.

Insegurança: na pressa 
de escrever tudo o que sabe, 
para não esquecer nenhum tó-
pico, acaba redigindo de modo 
não linear, apenas jogando as 
palavras sem contextualizar o 
conteúdo. Algumas pessoas 
priorizam respostas longas, 
acreditando que, com isso, 
conseguirão explicar melhor, 
porém incorrem em mais um 
erro grave, que é escrever 
aquilo que não foi perguntado. 
Acrescente apenas informa-
ções fundamentais para o en-
tendimento da resposta.

As dicas são: atente-se ao 
enunciado e ao que ele pede. 
Pense com calma no conteú-
do que precisa ser colocado 
nessa resposta e, antes de 
redigir, monte um roteiro, seja 
no papel ou apenas na mente, 
sobre os tópicos que precisam 
ser abordados. Depois de res-
ponder, releia tudo e veja se, 
além de estar coerente e bem 
escrito, a pergunta do enun-
ciado foi respondida.

Em provas dissertativas, o 
concurseiro deve ser direto e 
mostrar seus conhecimentos. 
Por mais simples que seja a 
questão, responda de manei-
ra direta, mas sempre funda-
mentando o assunto tratado. 
Seja mais objetivo no início e 
no fim do texto, demonstran-
do um pouco mais de desen-

voltura no miolo da resposta. 
Caso não tenha conhecimento 
suficiente sobre o assunto da 
questão, evite dar exemplos 
ou fazer adendos. Isso pode 
ser arriscado.

Observe os aspectos gra-
maticais, como ortografia, 
acentuação, regência, concor-
dância, coerência e sintaxe, 
para garantir que a escrita es-
teja correta e bem construída. 
Vale a pena gastar um pouco 
mais de tempo na elaboração 
dessas respostas e se certifi-
car de que esteja o mais perto 
possível da perfeição.

Se o candidato se apropriar 
dessas dicas, certamente se 
saíra bem em qualquer tipo de 
avaliação que venha a fazer.

Publicado no Portal Exame.com 
– Coluna Dica do Especialista
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É uma especialidade médica 
que tem como fundamento 

a preservação da saúde do tra-
balhador. O médico do trabalho 
avalia a capacidade do candi-
dato à determinada  ocupação 
e realiza reavaliações periódi-
cas de sua saúde, dando ênfa-
se aos riscos ocupacionais aos 
quais os trabalhadores ficam 
expostos.

Quando se dá início em uma 
nova empresa, é exigido um 
exame médico ao funcionário, 
geralmente exames rápidos, 
onde é analisada a sua frequên-
cia cardíaca, condições físicas, 
entre outros exames que detec-
tam como está sua saúde.

Periodicamente são realiza-
dos exames para que se tenha 
uma noção exata de como estão 
as condições dos trabalhadores, 
referente à saúde e ao psicológi-
co de todos da empresa. 

Enquanto especialidade mé-
dica, a medicina ocupacional 
surgiu na Inglaterra, na primeira 
metade do século XIX, com a 
Revolução Industrial.

A exigência sobre os traba-
lhadores, o consumo da força de 
trabalho, resultante da submis-
são deles a um processo acele-
rado e desumano de produção, 
exigiu uma intervenção.

Após analisar as condições 
de seus funcionários, Robert 
Dernham, proprietário de uma 
fábrica têxtil, convocou seu 
médico particular, o Dr. Robert 
Baker, para criar uma forma 
de análise da saúde de toda 
sua equipe. Baker sugeriu que 
houvesse um médico dentro da 

Atenção trabalhador!!
empresa, para que todos que 
ali trabalhassem pudessem ser 
avaliados fisicamente.

Com a oportunidade em vista, 
Dr. Baker tornou-se o médico da 
fábrica. Em 1930 seus préstimos 
deram resultado e logo serviços 
semelhantes àqueles foram cria-
dos em outras empresas e fábri-
cas ao redor do mundo.

O efeito causado pela criação 
de tal habilitação transformou-se 
na Recomendação 112/45, e se-
gundo ela, a expressão “serviço 
de medicina do trabalho” desig-
na um serviço organizado nos 
locais de trabalho ou das condi-
ções em que esse se efetue:

 » assegurar a proteção dos 
trabalhadores contra todo o ris-
co que prejudique a sua saúde 
e que possa resultar de seu tra-
balho ou das condições em que 
esse se efetue;

 » contribuir à adaptação física 
e mental dos trabalhadores, em 
particular pela adequação do 
trabalho e pela sua colocação 
em lugares de trabalho corres-
pondentes às suas aptidões;

 » contribuir ao estabelecimen-
to e manutenção do nível mais 
elevado possível do bem-estar fí-
sico e mental dos trabalhadores.

 
Baseados nessas conceitu-

ações, outras características 
da medicina do trabalho po-
dem ser vistas, como:

 » a medicina do trabalho 
constitui fundamentalmente uma 
atividade médica, e o “locus” de 
sua prática dá-se tipicamente 
nos locais de trabalho;

 » faz parte de sua razão de ser 

a tarefa de cuidar da “adaptação 
física e mental dos trabalhado-
res”, supostamente contribuindo 
na colocação destes em lugares 
ou tarefas correspondentes às 
aptidões. A “adequação do tra-
balho ao trabalhador”, limitada à 
intervenção médica, restringe-se 
à seleção de candidatos a em-
prego e à tentativa de adaptar 
os trabalhadores às suas con-

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

dições de trabalho, através de 
atividades educativas;

 » atribui-se à medicina do tra-
balho a tarefa de “contribuir ao 
estabelecimento e manutenção 
do nível mais elevado possível 
do bem-estar físico e mental dos 
trabalhadores”, conferindo-lhe 
um caráter de onipotência, pró-
prio da concepção positivista da 
prática médica.
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Cirurgião Bucomaxilofacial

www.robsonreis.com.br
rhr.odonto@ig.com.br

Rua Salgado Filho, 2205 (esquina com Duque de Caxias)
CEP: 76804-039 / Porto Velho – Rondônia

(69) 3221-1953

(68) 3226-4015
Rua Raimundo Gama, 85 (em frente à TV Rio Branco)

CEP: 69900-297 / Rio Branco – Acre

Cirurgia Bucomaxilofacial 

É uma especialidade odontológica 
responsável pelo tratamento de 

problemas relacionados aos dentes e 
ossos da face. Trata desde a remoção 
de dentes inclusos (cirurgia bucal), 

realização de enxertos ósseos e 
posterior colocação de implantes, 

intervenções em alterações 
patológicas (como tumores), 
deformidades e malformações 

estruturais da face (ortognática) e 
fraturas dos ossos da face. Conheça 

mais sobre estes e outros assuntos no 
nosso site.

CIRURGIA ORTOGNÁTICA

Nem todos os problemas a ortodontia resolve. Isto significa dizer que quando o problema for 
nos dentes o tratamento ortodôntico obtém sucesso. Porém nos casos em que a alteração 
encontra-se no esqueleto facial, o resultado será insatisfatório e a cirurgia ortognática será 
necessária.

A aparência desfavorável pode ser consequência da mordida incorreta, de um queixo grande, 
pequeno, desviado para o lado, ou de um sorriso que mostre muito a gengiva. O tratamento 
nestes casos é feito em conjunto entre o ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial que 
elaboram um plano de tratamento favorecendo a função e estética facia. (veja ilustração 
abaixo)

A cirurgia não deixa cicatriz no rosto e as incisões são feitas por dentro da boca. Não é preciso 
ficar com os dentes amarrados depois da cirurgia. Isso é coisa do passado. Como a cirurgia é 
feita no hospital, geralmente no segundo dia já pode ir para casa.
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Unimed Ji-Paraná 
completa 19 anos

Motivos não faltam para comemo-
rar: A Unimed Ji-Paraná é hoje a 

maior operadora de planos de saúde de 
Rondônia. 

Abril é mês de comemorações para a 
Unimed Ji-Paraná. A cooperativa com-
pleta 19 anos de serviços prestados em 
prol da saúde dos seus clientes. A data 
evidencia a experiência da Unimed, o 
comprometimento com a excelência, 
além do reconhecimento do trabalho de 
seus colaboradores. 

Presente em 29 municípios, a Unimed 
Ji-Paraná se mantém como uma das 
mais tradicionais da área e garante seu 
nome entre as marcas de maior prestígio 
e reputação no Estado. Atualmente aten-
de mais de 46 mil vidas, com 172 mé-
dicos cooperados e 120 colaboradores.

A história da operadora começou em 
1995 com os médicos do interior do Es-
tado lutando para o fortalecimento da 
classe por meio do cooperativismo. As 

dificuldades encontradas para a criação 
da Unimed Ji-Paraná foram inúmeras, 
mas a vontade de oferecer saúde de 
qualidade para a população e trabalho 
digno para os médicos foi maior.

Para o presidente da operadora, Gil-
berto Domingues, mais importante do 
que o número de clientes é o crescimen-
to consolidado, o papel que a coopera-
tiva tem na vida das pessoas. “Temos 
o orgulho de ser referência afetiva e de 
saúde para a população. Pautamos nos-
sa atuação pelo respeito às pessoas, o 
foco na promoção da saúde e na garan-
tia de uma assistência de qualidade aos 
clientes”, afirma.

Vitalidade aos 19 anos
172 médicos cooperados
46 mil clientes
120 colaboradores
20 hospitais, 50 clínicas 
e 36 laboratórios credenciados

Contato:
Fone: (69) 3411-3800
comunicacao@unimedjpr.com.br
www.unimedjpr.com.br
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1 – AQUALIFT: produto utilizado para 
preenchimento, ideal para tratar rugas e 
linhas de expressão, além de ser útil para 
preencher regiões do corpo como glúteos e 
coxas. O Aqualift é uma nova geração de hi-
drogel, sendo o primeiro e único constituído 
por poliamida sintética e solução fisiológica 
(0,9% de cloreto de sódio) para correção de 
linhas e rugas da face, pescoço e contor-
nos, assimetria de tecidos moles (glúteos, 
panturrilhas, coxas, etc.).

2 - ULTHERA: lifting facial (rejuvenesci-
mento) sem cortes. Primeira e única tecno-
logia baseada em ultrassom micro focado. 
Aquece as camadas mais profundas da 
pele, estimula a produção de colágeno e 
rejuvenesce. Tratamento completo em uma 
única sessão de 45 a 60 minutos.

3 - CRIOLIPÓLISE: dê fim às gorduras 
localizadas, sem cirurgia, cortes, anestesia 
e internação. A criolipólise combate a gor-
dura localizada por meio do congelamento 
das células lipídicas. O equipamento, criado 
por estudiosos da Universidade de Harvard 
(EUA) realiza um resfriamento controlado 
de regiões específicas, com gordura loca-
lizada. Com apenas uma sessão é possível 
perder de 20% a 25% da gordura.

4 - LIPO A LASER: lipoaspiração que 
estimula a produção de colágeno (recupe-
ração muito rápida, sem hematomas). A 
Lipo Laser consiste na liquefação (espécie 
de derretimento) da gordura pela ação do 
laser seguida de aspiração; pode ser reali-
zada em qualquer região do corpo e ainda 
é indicada para tratamento da celulite. O 
método também estimula a produção de co-
lágeno pela pele, deixando mais tonificada 
a superfície onde é aplicada.

5 – LASER DE CO2 FRACIONADO: sua 
pele rejuvenescida em um flash. Obtém óti-
mos resultados em peles envelhecidas e ci-
catrizes de acne, pois penetra até a segun-
da camada da pele. Estimula a remode-
lação do colágeno e contração da pele, o 
que provoca diminuição da flacidez. Indica-
do para: envelhecimento da face, pescoço, 
colo e mãos; rugas finas e rugas periorais 
(pés de galinha); flacidez das pálpebras e 
do contorno facial; manchas na face /cicatri-
zes (principalmente cicatriz de acne); olhei-
ras; remoção de tatuagens; estrias; retirada 
de lesões dermatológicas (como verrugas e 
granulomas).

7 - REJUVENE (luz pulsada/radiofre-
quência): aumenta a produção de colágeno, 
levando ao rejuvenescimento facial, trata te-
leangiectasias (vasinhos). Rejuvene corrige 
rugas leves e fecha os poros da pele, reju-
venesce, clareia e melhora a elasticidade da 
pele. Produz um excepcional efeito de pig-
mentação, estimula a proliferação de coláge-
no e melhora o rearranjo das fibras elásticas; 
reduz e remove lesões pigmentares, man-
chas de idade, manchas solares.

8 - BOTOX: dê fim às rugas de expressão, 
sudorese axilar e palmar, tratamento de pla-
tisma (pescoço). Indicado para suavizar as 
rugas e linhas de expressão do rosto - rugas 
da testa, a glabela (espaço entre as sobran-
celhas) e os pés de galinha, rugas que se 
formam na região dos olhos; sulcos ao redor 
dos lábios, entre eles o famoso bigode chinês 
- linha que se forma entre o nariz e o canto 
da boca.

9 - PRÓTESE MAMÁRIA DUAL PLANE: o 
procedimento permite que a prótese fique pra-
ticamente imperceptível ao toque, conferindo 
um aspecto natural. Dual Plane foi desenvol-
vida visando a melhor e maior cobertura de 

te-
c i d o s ( p e l e , 
gordura, glândula mamária e 
músculo) e consiste em colo-
car a prótese em um espaço em 
que ela seja quase impalpável exter-
namente, que suas características (super-
fície, bordas, ondulações) não sejam apa-
rentes com o passar dos anos (ou que estas 
sejam de menor ocorrência do que na técni-
ca subglandular). A técnica Dual Plane per-
mite a colocação de volumes maiores, man-
tendo resultados naturais.

10 - DEPILAÇÃO DEFINITIVA: pele lisi-
nha, procedimento sem dor. A depilação a 
laser pode ser chamada de definitiva, consi-
derando que ela cauteriza a raiz dos pelos 
escuros e grossos impedindo aqueles folí-
culos de produzir novos fios. Assim, reduz-
se consideravelmente a quantidade deles. 
Quanto mais grossos e escuros, mais fácil é 
o tratamento. Pelos finos e claros requerem 
um número maior de sessões. A grande van-
tagem é que a pessoa se liberta da depen-
dência da depilação mensal. Sem contar que 
a depilação a laser é a única que pode im-
pedir o aparecimento de pelos encravados. 
Para homens que sofrem com foliculite na 
barba, o tratamento costuma ser a solução.

Atendimento:

Ariquemes-RO
Av. Jamari, 3140 - Fone: (69) 3535-3600

Porto Velho-RO
Av. Carlos Gomes, 2746  - Fone: (69) 3211-8500

Goiânia-RO
Rua 1123 - Qd. 221, nº 232
Setor Marista - Fones: (62) 3281-0202 / 3281-4410

Grupo Master Plástica 
- 10 dicas de beleza

 O Grupo Master Plástica selecionou algumas novidades para você 
ficar ainda mais bela. Saiba qual procedimento corresponde às suas 
necessidades.

Diretor técnico médico:
Dr. Orestes F. Polo – cirurgião plástico
- CRM/RO 1696

Conheça o 
AQUALIFT
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Centro de Formação Técnica
e Profissional de Cacoal
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Afinal, para que serve o Conselho Regional de Farmácia?

Nem sempre compreendido 
pela sociedade, os conselhos 

regionais são de extrema impor-
tância para o bom desempenho 
da profissão que representa.  
Diferente do que muita gente 
pensa, o papel desse órgão de 
representação profissional não é 
o de realizar eventos, festas, ou 
mesmo transformar-se em um 
clube, como cumprem bem as 
associações classistas. Outros o 
imaginam um órgão burocrático, 
que só serve para cobrar taxas 
ou debater questões salariais, 
esse último dedicado aos sindi-
catos. O papel de um conselho 
regional vai muito além.

Os conselhos regionais são 
autarquias públicas federais, 
vinculadas entre si a um órgão 
central de abrangência nacional, 
porém, são entidades autôno-
mas, criadas para atuar com o 
objetivo de garantir assistência 
profissional de qualidade à po-
pulação. Assim também é com 
o Conselho Regional de Far-
mácia do Estado de Rondônia 
(CRF-RO), vinculado ao Conse-
lho Federal de Farmácia (CFF). 
Cabe aos CRF’s zelar pelo cum-
primento dos princípios da ética 
e da disciplina da classe e prote-
gê-la de interferências de pesso-
as ou grupos alheios à profissão 
farmacêutica.

A diretoria do Conselho Re-
gional de Farmácia de Rondônia, 
que assumiu suas funções em 
janeiro de 2014, chega com essa 
disposição de fazer cumprir o 
papel do CRF no estado. Cons-
tituída pelo Dr. Eduardo Honda 
na presidência, Plínio Marinho 

como vice-presidente e Milene 
Carrasco como secretária ge-
ral e tesoureira, vem com muito 
mais disposição para abrir novos 
horizontes aos profissionais e à 
profissão do farmacêutico. “Esta 
diretoria vai dar transparência 
e mostrar à sociedade a impor-
tância do farmacêutico”, afirma a 
doutora Milene.

A proposta dessa nova ges-
tão é aproximar mais a socie-
dade do Conselho Regional, 
mostrando à população o papel 
e a importância do farmacêutico 
na saúde da família. “O farma-
cêutico jamais vai substituir o 
médico, mas é um profissional 
mais acessível que pode, na 
maioria das vezes, orientar, por 
exemplo, sobre o medicamento 
que a pessoa estiver tomando”, 
explica a doutora Milene. Para o 
presidente do CRF-RO, Eduardo 
Honda, é muito importante que 
a comunidade veja o farmacêu-
tico como profissional de saúde 
e o Conselho Regional como um 
aliado na busca da qualidade 
do serviço oferecido por esses 
profissionais.

Para cumprir as atividades 
exigidas por lei e as estabele-
cidas no atual plano de gestão, 
o CRF-RO conta com uma es-
trutura composta por 14 funcio-
nários efetivos e profissionais 
farmacêuticos voluntários que 
objetivam orientar e informar 
não somente outros profissionais 
farmacêuticos, mas também pro-
fissionais correlacionados com 
a profissão. Esses voluntários 
trabalham, no dia a dia, em seus 
empregos e dedicam parte do 

seu tempo às atividades do Con-
selho, sem remuneração.

Mas não é somente aos pro-
fissionais que o CRF-RO tem 
seus olhos voltados. Cabe tam-
bém ao Conselho registrar as 
empresas que contam com a 
atuação de farmacêuticos, como 
drogarias, farmácias, hospitais, 
laboratórios, entre outros.  A lei 
exige que algumas dessas em-
presas, especialmente as farmá-
cias e drogarias, tenham profis-
sionais habilitados em seus qua-

dros de funcionários, mas muitas 
delas os mantêm apenas para 
cumprimento da legislação e não 
enxergam o custo-benefício des-
sa contratação. E a população, 
por desconhecimento, não exige 
e não busca os serviços des-
se profissional. Com isso está 
o desafio dessa nova diretoria: 
mostrar à população o papel do 
farmacêutico e do Conselho Re-
gional de Farmácia.

Wania Ressutti 
- jornalista - SRTE/DRT/RO-959

(Esq. p/ dir.) O vice-presidente, Plínio Marinho de Carvalho Júnior, o presidente, 
Eduardo Rezende Honda, e a secretária e tesoureira, Milene Mota Macedo Carrasco. 

Mais informações: http://www.crf-ro.org.br

Sou mais Gnatus!! 
– patrocinadora oficial do sorriso
Restaurações de resina 

não são para sempre! 
As limitações inerentes aos 
compósitos fazem com que 
após 6 ou 7 anos (se a res-
tauração foi bem feita, foram 
seguidos todos os procedi-
mentos adesivos e técnica 
correta) seja necessário, no 
mínimo, algum reparo na 
restauração. Infiltrações, pig-
mentação das margens da 
restauração, manchamentos 
e fraturas são os problemas 
mais comuns em dentes 
restaurados.

No momento de um repa-
ro, ou substituição, o dentista 
passa por uma dificuldade 

muito comum: remover pre-
cisamente somente material 
restaurador, evitando des-
gastes desnecessários à es-
trutura dental sadia. Isto se 
torna ainda mais complexo 
devido à evolução dos mate-
riais restauradores que cada 
vez mais apresentam mime-
tismo com a estrutura dental, 
dificultando a diferenciação 
com o dente.

Objetivando resolver essa 
dificuldade, a Gnatus desen-
volveu uma peça de mão que 
traz um importante conceito! 
A utilização de um sistema de 
iluminação que evidencia o 
material restaurador, tornan-

do-o opticamente diferente 
da estrutura dental, a CO-
BRA LED ULTRA VISION. 
O LED acoplado na peça de 
mão evidencia a fluorescên-
cia do material restaurador, 
facilitando sua remoção. 

Essa peça de alta rotação 
é uma exclusividade Gnatus, 
com tecnologia patenteada e 
que irá atender aos profissio-
nais mais exigentes.

A RondoniaMed estará 
disponibilizando esse equi-
pamento inovador para todos 
os profissionais interessados 
em realizar os testes dentro 
do seu consultório. Basta 
confirmar seu agendamento.

Fone: (69) 3442-1521 / 3442-1522
Av. Fortaleza, 523 – Centro
Rolim de Moura-RO
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“Direitos básicos” do consumidor
Diariamente estamos adqui-

rindo produtos e serviços, e 
como consumidores não é in-
comum vivenciarmos situações 
em que nos sentíamos lesados 
por alguma empresa, seja antes, 
durante ou após a contratação. 
Nestes momentos um consumi-
dor bem informado certamente 
possuirá maiores chances em 
garantir extrajudicialmente a 
concretização dos seus direitos. 
Antes mesmo de procurar as 
entidades que defendem os in-
teresses do consumidor – como 
PROCON – com um pouco de 
conhecimento você mesmo 
pode ser ativo na defesa de seus 
interesses.

Dito isso, apresentamos al-
guns dos “direitos básicos” 
expressos no Código de Defe-
sa do Consumidor – CDC (Lei 
8078/90):

Propaganda: A oferta vincula 
o fornecedor. O CDC veda a pu-
blicidade enganosa ou abusiva. 
Ainda que tenham ocorrido equí-
vocos na divulgação do preço e 

Dr. Diógenes N. de Almeida Neto
- advogado – OAB/RO 3831
- sócio do escritório
Almeida Neto
- graduado pela Unieuro-DF
- delegado da CAARO/Cacoal
Fone: (69) 3441-5167 / 3441-7054
Cacoal-RO
Fone: (69) 3224-1312
Porto Velho-RO

condições de venda, estas de-
vem ser cumpridas. Se um pro-
duto está anunciado pelo preço 
de R$100,00, não pode o esta-
belecimento informar, ao chegar 
ao caixa, que o preço correto é 
R$120,00, e cobrar este. O va-
lor da oferta deverá sempre ser 
respeitado.

Garantia: Todo produto ou 
serviço possui garantia legal de 
30 dias para bens não-duráveis 
e de 60 dias para bens duráveis, 
isso sempre que se tratar de ví-
cio aparente ou de fácil consta-
tação. Esse prazo deve ser ob-
servado mesmo que o fabricante 
ou vendedor não tenha oferecido 
garantia. O prazo da garantia 
anunciada pelo fornecedor (con-
tratual) é complementar ao legal, 
somando-se os prazos. 

Direito de arrependimento: 
Sempre que a compra ocorrer 
fora do estabelecimento comer-
cial (pela internet, telefone ou 
outro meio similar), o consumi-
dor poderá desistir da compra 

no prazo de 7 dias, a contar do 
recebimento do produto, quan-
do este não atender as suas 
expectativas.

Indenização: O consumidor 
que foi prejudicado por determi-
nada situação tem direito de pro-
por Ação Judicial de reparação 
de danos materiais e/ou morais 
dentro do prazo de 5 anos. 

É importante que o consumi-
dor tenha em sua guarda a nota 
fiscal do produto ou serviço não 
somente pelo prazo de garan-
tia, mas pelo prazo da vida útil 
deste, para que se resguarde de 

qualquer defeito oculto de fabri-
cação. Ademais, caso haja a for-
malização de reclamação, deve-
se registrar os números de pro-
tocolo, guardar recibos e outros 
documentos relacionados, não 
deixando de consultar sempre 
um advogado de sua confiança.
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Matrículas abertas 
(69) 3443-5436 / 9991-5935
casadedancarg@hotmail.com
Cacoal-RO

Cada ano que passa o professor de dan-
ça de salão Rodolfo Gonçalves surpre-

ende. Com a responsabilidade de inovar 
fazendo crescer seu espetáculo, criativi-
dade sempre vai além da imaginação do 
grande público. Em dezembro último foi 
realizada mais uma edição do Rodolfo 
Gonçalves Show no Teatro Municipal de 
Cacoal. O profissionalismo do corpo de 
baile já bastava, mas superou!! A atriz Kari-
na Bacchi, vencedora de uma das edições 
da Dança dos Famosos, abriu o espetácu-
lo, em duas sessões, sábado e domingo, 
dançando uma valsa com o mestre Ro-
dolfo.  Conduziu o espetáculo ao lado dos 
mestres de cerimônia Tainah Musa Lobato 
e Jader Pantaleão, abrilhantando as duas 
noites com graça e simpatia. 

Com o “up” da Dança dos Famosos, 
academias de dança do País passaram a 
receber mais alunos. Na Casa de Dança 
Rodolfo Gonçalves não foi diferente. Com 
dançarinos de todas as idades, o professor 
Rodolfo não tem a menor dificuldade para 
compor o corpo de baile dos espetáculos. 
O aprimoramento do talento nato do profes-
sor Rodolfo é impulsionado com frequência 
em cursos de aperfeiçoamento que parti-
cipa em grandes centros, em especial no 
Rio de Janeiro, o que possibilita preparar 
dançarinos da mais alta estirpe. 

O exímio fotógrafo Eduardo Perazzolli, 
requisitado para os mais requintados even-
tos do Estado, eternizou momentos incrí-
veis do Rodolfo Gonçalves Show. Apesar 
de conseguir imprimir o alto nível do espe-
táculo, comparado aos grandes musicais 
da Broadway, nada supera a emoção de 
quem esteve presente, vivenciando de 
perto a leveza, técnica e sensibilidade de 
cada dançarino em passos precisos nas 
mais belas coreografias. Em dezembro 
tem mais!

Ousadia sem limites
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No dia 15 de fevereiro último foi inaugurada a 
nova estrutura do Hospital e Maternidade São 

Lucas em Espigão do Oeste-RO. O novo hospital 
conta com 03 consultórios, 06 leitos de internação, 
centro cirúrgico, leitos de recuperação pós-anesté-
sica e leitos especiais de observação, dentre outras 
instalações que atendem as normas da ANVISA.

Uma das novidades, de acordo com o proprie-
tário, o médico Francisco Alves Braga, é o sistema 
de iluminação natural nos consultórios, corredor 
interno, além de toda a área do centro cirúrgico. 
Utiliza-se energia elétrica para iluminação apenas 
no período noturno. 

O Hospital São Lucas foi inaugurado em 1983. 
Somente em 1991 é que o médico Francisco Braga 
assumiu as instalações que desde então passa-
ram por duas reformas até que a estrutura fosse 
reconstruída e totalmente modernizada.

Além do investimento na estrutura física, o Hos-
pital São Lucas também ampliou o número de pro-
fissionais de especialidades diversas, aplicando o 
princípio da multidisciplinaridade que é o concei-
to atual de medicina moderna, o que proporciona 
atendimento de maior qualidade e conforto aos 
seus pacientes. 

Em constante expansão do seu corpo clínico, 
o Hospital São Lucas está voltado às seguintes 
áreas:

•	 Clínica Geral
•	 Ginecologia e Obstetrícia (Pré-Natal 

e Cesariana / Ultrassonografia)
•	 Cardiologia (eletrocardiograma)
•	 Neurologia
•	 Cirurgia Plástica
•	 Cirurgia Geral (anestesista permanente)
•	 Gastroenterologia 

(Endoscopia Digestiva)
•	 Pediatria
•	 Psicologia

O novo Hospital e Maternidade São Lucas 
- estrutura moderna e atendimento multidisciplinar em Espigão do Oeste 

Rua da Matriz, 2332 – Centro 
Fone/Fax: (69) 3481-2682
Espigão do Oeste-RO
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Errado. Desde criança se 
aprende que o consumo de 

água é vital para o corpo hu-
mano. Líquido precioso, a água 
cumpre um papel importante no 
organismo. Além de regular mui-
tas funções, como a temperatura 
corporal e o bom funcionamento 
do sistema circulatório, a água 
também contribui para o transpor-
te de nutrientes e é essencial em 
todos os processos fisiológicos e 
bioquímicos do nosso corpo.

Com a busca crescente por 
bem-estar e qualidade de vida, a 
chamada onda saudável, o con-
sumidor brasileiro está cada vez 
mais consciente de que, den-
tro da categoria água, a mineral 
natural é especialmente benéfi-
ca para a saúde. O aumento do 
consumo do produto atesta essa 
tendência. Segundo dados da 
Abinam, o Brasil é hoje o 8º maior 
produtor mundial de água mineral 
envasada, com 7% de participa-
ção no mercado global. Porém, 
cada rótulo tem sua especifica-
ção, cada fonte tem sua carac-
terística e cada marca tem seu 
compromisso com o consumidor. 

Existem fontes no mercado 
com valores de sódio muito altos. 
O excesso de sódio na nossa ali-
mentação, de uma maneira geral, 
causa retenção de líquido. Sendo 
assim, as artérias ficam com um 
volume maior e aumenta a pres-
são arterial. 

Outra característica decisiva 
da água mineral é o pH. Algumas 
fontes possuem o pH próximo de 
9,0 que caracteriza uma água 

Água mineral - Tanto faz! 
São todas iguais. Certo?

alcalina a qual é indicada para 
quem possui incidências de gas-
trite e azia. No entanto, o consu-
mo permanente dessa água pode 
levar a problemas de pedras nos 
rins devido ao oxalato de cálcio 
presente em águas alcalinas.

Quando comprar, leia o rótulo. 
Escolha a transparência. Exija 
Água Mineral Lind’Água.

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

A Petrobras lançou o Diesel 
S-10, com ultra baixo teor de 

enxofre. O combustível substitui 
integralmente o Diesel S-50. Os 
benefícios ambientais do diesel 
com baixo teor de enxofre são 
mais efetivos nos veículos produ-
zidos a partir de 2012. 

Além do teor de enxofre ainda 
menor, o novo Diesel S-10 tem 
número de cetano (medida de 
qualidade de ignição) 48 contra 
46 do Diesel S-50, com benefícios 
de melhor partida a frio, redução 
de fumaça branca, redução na 
formação de depósitos e aumen-
to da vida útil do óleo lubrificante 
que podem ser facilmente perce-
bidos pelos motoristas, inclusive 
nos motores de tecnologia ante-
riores a 2012. Também o S-1800, 
ou seja, o diesel comum, foi subs-
tituído pelo S-500 pelo mesmo 
motivo, havendo assim um ganho 
para a natureza.

Quanto à gasolina, entrou em 
vigor recentemente a resolução 
da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) que acaba com a gasoli-
na comum vendida nos postos 
de combustíveis. Elaborada em 
2009, a Resolução nº 38 deter-
mina que toda gasolina deverá 
conter aditivos. Segundo a ANP, 
as novas especificações deram 
maior qualidade à gasolina, além 
de serem menos poluentes uma 

vez que a concentração de enxo-
fre também foi reduzida. O teor de 
enxofre saiu de 800 mg/kg para 
50 mg/kg. A medida da ANP, 
prevista na Resolução 40/2013, 
reduz a emissão de enxofre na 
atmosfera em 94%, contribuindo 
para a melhoria da qualidade do 
ar e para a diminuição de doen-
ças respiratórias. 

Estamos de olho no combus-
tível! A rede de postos Soberano 
se encontra atualizada. 

Combustíveis menos poluentes

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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O papel da dieta na prevenção de pedra nos rins

O direito do trabalhador à recuperação das 
perdas do FGTS e atual suspensão dos processos

O cálculo renal (pedra nos 
rins) pode ter origem here-

ditária em muitos casos, mas na 
grande maioria são ocasionados 
por algum distúrbio metabóli-
co que faz com que os cristais, 
normalmente eliminados pela 
urina, se precipitem e formem a 
pedra. São dez os erros meta-
bólicos conhecidos, sendo que 
a hiper-absorção de cálcio pelo 
intestino é apenas um deles. 
Nas outras nove possibilidades, 
além de mudanças na dieta ali-
mentar, é necessário correção 
com medicação ou suplementa-
ção mineral. 

Alguns fatores dietéticos es-
tão relacionados com a maior 
produção de cálculos renais. 
Reduzir a ingestão de sal tem 
efeito benéfico sobre a forma-
ção de cálculos. A mesma coisa 
acontece com as proteínas. Die-

Questão de extrema impor-
tância para milhões de 

trabalhadores, diz respeito ao 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, criado com 
o intuito de que o trabalhador 
forme um patrimônio, sendo 
inclusive usado para finan-
ciar programas de habitação 
popular.

O parâmetro usado para 
atualização dos depósitos nas 
contas vinculadas dos traba-
lhadores, desde março de 1991 
até então, foi pela TR, causan-
do uma perda de, aproximada-
mente, 88% nos seus ganhos.

Ocorre que, há muito tempo 
a TR não vem refletindo a cor-
reção monetária, distanciando-
se muito dos índices oficiais de 
inflação, tendo, inclusive, em 
alguns meses de 2009, 2010 
e 2012, sido anuladas total-
mente, como se não tivesse 
ocorrido inflação, o que não 

Responsável técnico:
Dr. Luís 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

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

tas hiper-protéicas favorecem 
o aparecimento de pedras nos 
rins se o erro metabólico apon-
tar para esta causa. A ingestão 
de líquidos também deve ser 
maior, de dois a três litros por 
dia, o necessário para urinar 
pelo menos dois litros por dia. 

O ideal é que essa ingestão 
de líquidos seja homogênea 
durante as 24 horas. Os refrige-
rantes e o suco de tomate, se 
tomados todos os dias, em pa-
cientes propensos, favorecem 
a formação de cálculos renais. 
A vitamina C que muitas pesso-
as tomam regularmente porque 
acham que é bom para a saú-
de, em altas doses estimula a 
excreção de oxalato que pode 
provocar aumento na frequên-
cia dos cálculos. O hábito de 
ingerir sucos preparados com 
frutas cítricas, em especial o li-
mão, é estimulado no intuito de 
prevenir a formação de cálcu-
los, pois o mesmo é rico em ci-
trato que é uma substância que 
atua na prevenção da formação 
dos mesmos. 

Para prevenir os cálculos, ao 
invés de restrições alimentares 
baseadas em estudos meta-

bólicos, orientamos a ingestão 
de uma grande quantidade de 
líquidos, especialmente água, 
para garantir um débito urinário 
de pelo menos 2 litros por dia. 
É uma das formas mais efica-
zes de prevenir a reincidência 
do problema e a formação de 
novas pedras nos rins. 

corresponde com a verdade, 
ou seja, a TR não garante o 
poder aquisitivo dos depósitos 
do FGTS.

Por algum tempo, o próprio 
Superior Tribunal de Justiça 
rejeitou a TR como índice de 
correção monetária, o que 
ocorre desde janeiro de 1999, 
devendo ser substituída pelo 
INPC ou IPCA.

Assim, todo trabalhador que 
teve sua carteira de trabalho 
assinada de janeiro de 1999 
para cá, tem, ou teria direito 
à recuperação das perdas do 
FGTS.  

Entretanto, recentemen-
te, o STJ publicou despacho 
do Ministro Benedito Gon-
çalves proferido no Recurso 
Especial nº 1.381.683 - PE 
(2013/0128946-0), SUSPEN-
DENDO TODAS AS AÇÕES 
INDIVIDUAIS OU COLETI-
VAS, com repercussão geral, 
ATÉ O FINAL JULGAMENTO 
DO Recurso Especial.  Assim, 
aqueles que teriam direito, te-
rão que aguardar a decisão do 
STJ, para pleiteá-los.
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Livre da dentadura em três dias

A Implantodontia é atualmente 
a área que mais cresce den-

tro da Odontologia. Graças aos 
estudos a ela aplicados, empre-
sas e centros de pesquisa apli-
cam grande parte de seus recur-
sos ao desenvolvimento de no-
vas técnicas visando aprimorar 
os resultados tornando-os mais 
previsíveis. Hoje o sucesso dos 
implantes dentários beiram 96%.

Dentro das técnicas ampla-
mente estudadas,  temos os im-
plantes com carga imediata. Esta 
técnica visa dar ao paciente mais 
comodidade e conforto, uma vez 
que a instalação dos elementos 
dentários ocorre em até 72 horas 
após a instalação dos implantes. 

Na técnica convencional de-
vemos aguardar de 3 a 6 meses 
para que ocorra a osteointegra-
ção, para dai então colocarmos 
os dentes. Na técnica de carga 
imediata, a moldagem ocorre na 
mesma sessão da cirurgia, e os 
dentes são provados e instala-
dos em no máximo 72 horas. Se 
o período para a instalação dos 
dentes ultrapassar três dias, de-
ve-se então optar por aguardar 

Dr. Robson Paiva Cordeiro 
– cirurgião-dentista CRO/RO 848
- especialista em Prótese e Implante
- Dentística Estética
- professor do curso de Implante 
- FUNORTE - Ji-Paraná
- professor do curso de Buco Maxilo Facial 
- FUNORTE - Ji-Paraná
Rua José do Patrocínio, 1903 – Centro
Fone: (69) 3441- 4094 / 8456-5339
Cacoal-RO

Pós 48

de três a seis meses para que 
ocorra a osteointegração.

Mas não basta apenas “optar” 
pela realização da carga imedia-
ta. Para que se possa realizá-la 
devemos ter alguns pré-requisi-
tos, como uma boa qualidade ós-
sea que permita um travamento 
adequado dos implantes. Mesmo 
em casos de grandes perdas ós-
seas é possivel realizar a carga 
imediata desde que realizados 
com implantes adequados. 

Vale lembrar que podemos 
realizar a carga imediata para 
um dente apenas, ou para uma 
dentadura completa. Já imagi-
nou ficar livre da dentadura em 
apenas três dias??



calização do CRO-RO e Vigi-
lância Sanitária do município 
por diversas irregularidades, 
tais como: ausência de res-
ponsável técnico, inscrição e 
certidão de regularidade no 
Conselho Regional de Odonto-

logia; Alvará de Localização ou 
Funcionamento da Prefeitura; 
Licença do Corpo de Bombei-
ro; Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos; Manual de 
boas práticas odontológicas e 
Licença Ambiental.

Em busca da valorização profissional e melhores condições de 
trabalho, o CRO-RO, como órgão consultivo de governo, participou 
de diversas reuniões com a administração municipal e estadual, em 
destaque, como a que ocorreu no dia 13 de fevereiro na SEMPLA 
(Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão), com o prefeito de 
Porto Velho, Mauro Nazif, onde discutiram sobre a revisão do Plano 
de Cargos e Salários (PCCS), taxas para o Licenciamento Ambiental 
e ISS de 5% cobrados pela Prefeitura para as atividades odontológi-
cas. E contou com uma mobilização histórica, onde CDs (cirurgiões-
dentistas) juntamente com ASBs (Auxiliares de Saúde Bucal) e TSB 
(Técnicos em Saúde Bucal), participaram de forma ativa levando fai-
xas, cartazes e interagindo de forma ordeira e respeitosa.

Em 14 de fevereiro último, o CRO-RO também esteve reunido 
com o secretário Edjales Benício da SEMA (Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente), onde discutiram assuntos referentes à redução das 
taxas do Licenciamento Ambiental necessárias às atividades. 

Com administração estadual, o CRO-RO, com o objetivo de au-
mentar o quantitativo de profissionais da odontologia no quadro es-
tadual, reuniu-se no dia 11 de setembro de 2013 com o governador 
Confúcio Moura, que solicitou, dentre outras demandas, a realização 
de concurso público para a área. 

Hailton informa aos profissionais que essas ações que estão 
ocorrendo em Porto Velho, acima citadas, também serão realiza-
das em breve no interior do Estado.
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O Conselho Regional de Odon-
tologia de Rondônia (CRO

-RO), em cumprimento a uma 
de suas finalidades, como a de 
orientar a classe odontológica, 
informa aos profissionais sobre 
a documentação necessária pa-
ra inscrição de Clínica. Confira.

 3 Cópia do alvará de funciona-
mento;

 3 Cópia do Contrato Social;
 3 Cópia do Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica – CNPJ;
 3 Declaração de responsável 

técnico da Clínica (Cirurgião 
Dentista);

 3 Lista do CD que trabalha na 
Clínica;

 3 Cópia da Carteira Cédula de 
CD;

 3 Cópia do RG do Responsável 
Administrativo;

 3 Em caso de alteração do 
contrato social, trazer cópia do 
contrato de constituição;

 3 Declaração da União Pública.

Portanto, atue de forma cor-
reta e evite o exercício ilegal 
da profissão, como ocorreu 
no município de Machadinho 
do Oeste, ano passado, em 
que uma Clínica Odontológi-
ca foi interditada durante fis-

O CRO-RO orienta

presidente 
CD Hailton Cavalcante dos Santos 

www.cro-ro.org.br 
Porto Velho-RO

Ações do CRO-RO
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A tenossinovite de De Quervain 
(também conhecida como 

tendinite estenosante de De 
Quervain, síndrome de De Quer-
vain, ou torcedura da Lavandeira) 
é uma condição benigna, que afe-
ta a região lateral do punho. É ca-
racterizada por uma inflamação 
de dois tendões (o extensor curto 
e o abdutor longo) e de sua bai-
nha (camada de revestimento).

Acomete mais mulheres que 
homens, geralmente após os 40 
anos. Pode ocorrer na gravidez, 
no período de amamentação, em 
artrites (como a artrite reumatoi-
de), sequela de fratura do pu-
nho, e realização de movimentos 
repetitivos.

A tendinite causa dor ao lon-
go do polegar, a qual com a pro-
gressão da doença será sentida 
no punho, podendo irradiar para 
o antebraço. Ocorre piora ao re-
alizar movimentos com o punho e 
polegar, como abrir a porta com 
chave e torcer a roupa. Em al-
guns casos há a sensação de tra-
vamento do local, e pequeno au-
mento de volume na borda lateral 
do punho. Conforme o quadro se 
torna crônico, o paciente refere 
dificuldade para segurar objetos 
que exijam a posição de pinça do 
polegar.

Na presença de tais sintomas 
deve-se procurar um ortopedista. 
O diagnóstico é essencialmente 
clínico, através de uma história 

A cefaleia (dor de cabeça) é 
frequente na infância e ado-

lescência, podendo ser primária 
(ela é “a própria doença”) ou se-
cundária (causada por outra do-
ença, como sinusite, meningite, 
hidrocefalia etc.). Entre as cefa-
leias primárias, a migrânea e a 
cefaleia do tipo tensional são as 
mais comuns. 

Temos ainda as síndromes 
periódicas da infância (vômitos 
cíclicos, migrânea abdominal, 
vertigem paroxística benigna da 
infância), comumente precurso-
ras da migrânea.

Uma história clínica e exame 
físico minuciosos são essenciais 
para um diagnóstico correto. Os 
exames complementares podem 
ser necessários em alguns casos 
para excluir outras condições.

Dr. Rubens Akita
- médico ortopedista
- médico cirurgião da mão
CRM/RO 3668 TEOT/12450
Atendimento:
Cacoal: Av. Porto velho 2591 
- (69) 3441-4751
Espigão do Oeste: Hospital e 
Maternidade Santa Cecília 
- Fone (69) 3481-1608
Rolim de Moura: Hospital Bom Jesus 
- Fone (69) 3442-2463

Dra. Iris de Souza Góis Akita
- médica pediatra - RQE 890
- neurologista infantil - RQE 891
- CRM/RO 3672
Cacoal: Av. Porto velho 2591 
- Fone (69) 3441-4751
Espigão do Oeste: Hospital e 
Maternidade Santa Cecília 
- Fone (69) 3481-1608

Cefaleia na infância 
Ao abordar uma criança com 

esta queixa é importante con-
siderar sua repercussão social, 
sobretudo familiar e forte asso-
ciação com baixo rendimento 
escolar. 

O tratamento será individuali-
zado. Nas cefaleias secundárias 
deve ser direcionado para sua 
causa. Nas cefaleias primárias, 
as crianças e adolescentes cos-
tumam responder bem a tra-
tamentos não farmacológicos, 
como repouso em ambiente ade-
quado, relaxamento, psicoterapia 
e evitar fatores desencadeantes. 
Quando não há melhora, o trata-
mento farmacológico pode ser in-
dicado. Este é dividido em sinto-
mático (controle imediato da dor) 
e profilático (redução do número 
e/ou intensidade das crises).

Dor no punho?
clínica detalhada e exame físi-
co. Exames de imagem podem 
ser indicados para a confirma-
ção da doença ou excluir outras 
patologias. 

O objetivo do tratamento é 
aliviar a dor. Inicialmente o trata-
mento é conservador. podem ser 
realizadas imobilizações, com-
pressa fria, medicação anti-infla-
matória, infiltração com corticoi-
de e fisioterapia. Se persistirem 
os sintomas, a cirurgia pode ser 
indicada.
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Surge um novo conceito de 
bem-estar e saúde. Trata-

se dos Centros de Medicina 
Personalizada. Objetivam-se 
em oferecer uma medicina 
preventiva com intuito de pro-
mover saúde e uma saudável 
longevidade, ou seja, uma 
vida mais longa e livre de 
doenças.

Seguindo esse conceito, 
salientamos:

• A necessidade da realiza-
ção de exames para preven-
ção, diagnóstico e tratamento 
precoce das doenças;

• A correção nutricional atra-
vés de dietas individualizadas, 
que serão prescritas após 
análise dos resultados do exa-
me de bioimpedância, onde se 
avalia a composição corporal 
e taxa metabólica basal, den-

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

Medicina Personalizada
tre outros parâmetros;

• A suplementação de mi-
nerais e vitaminas, os quais 
promovem um equilíbrio nas 
reações químicas corporais, 
melhorando a função de cada 
órgão do nosso corpo.

• A necessidade do equilí-
brio hormonal nas diferentes 
faixas etárias, tão essencial 
para o bom funcionamento do 
organismo;

• O controle e equilíbrio do 
estresse, comumente gerado 
pelas dificuldades do cotidiano.

Trata-se dos principais pi-
lares dessa “nova“ medicina, 
que foge da ideia de apenas 
tratar as doenças, mas que 
se firma na imagem de ofere-
cer uma vida mais saudável e 
feliz!
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Quem pensa que um hospital 
ou clínica precisa apenas 

de uma equipe médica eficiente 
e qualificada, está realmente en-
ganado. Equipes que atuam por 
trás do tratamento dos pacien-
tes, como a equipe de manuten-
ção, possuem igual importância 
ou até superior. Nenhum atendi-
mento que depende de equipa-
mentos hospitalares poderia ser 
executado com qualidade, e em 
tempo hábil, sem que a manu-
tenção mantenha o bom funcio-
namento dos mesmos.

Por isso, é muito importante 
realizar uma programação de 
manutenção hospitalar preventi-
va que deve ser seguida rigoro-

samente. Utilizando um sistema 
de gerenciamento e controle de 
manutenção que auxilie neste 
planejamento, o engenheiro de 
manutenção poderá extrair di-
versos resultados:

• TMEF (Tempo médio entre 
falhas);
• TMPR (Tempo médio para 
reparos);
• Disponibilidade;
• Custo de manutenção;
• Tempo de parada;
• Atrasos;
• Tempo médio de atendi-
mento;

Ao se implantar um sistema 
de manutenção preventiva de 

A importância da manutenção médico-hospitalar
- o gerenciamento da manutenção garante o bem estar dos pacientes

PRODUTOS PARA SAÚDE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TELEVENDAS:
(69) 3441-4721

Av. Sete de Setembro, 2869 
Centro – Cacoal-RO

Produtos e equipamentos hospitalares, laboratoriais, 
farmacêuticos, odontológicos e assistência técnica. 

equipamentos hospitalares é 
necessário considerar a impor-
tância do serviço a ser execu-
tado e principalmente a forma 
de gerenciar a realização desse 
serviço. Não basta a uma equi-
pe de manutenção simplesmen-
te consertar um equipamento. 
É preciso conhecer o nível de 
importância do equipamento 
nos procedimentos clínicos, a 
que grupo ele pertence, estru-
tura, sobressalentes que podem 
ser substituídos, entre outras 
informações.

Todos esses dados vão au-
xiliar o técnico na análise de fa-
lhas, no conhecimento da urgên-
cia da realização do serviço, no 
estabelecimento de uma rotina 
de manutenção preventiva e na 
obtenção do nível de confiabi-
lidade exigido, já que uma ma-
nutenção hospitalar inadequada 
poderá colocar em risco a vida 
do paciente.

A equipe de manutenção or-
ganiza a retaguarda da equipe 
médica garantindo a segurança 
operacional dos equipamentos, 
sempre racionalizando custo 
e tempo, sem esquecer o alvo 
principal, o paciente.

Mas, enfim, quais os 
profissionais que a Me-
dical Center disponibiliza 
para assistência técnica?

TÉCNICO EM ELETRÔNICA
- É o profissional capacita-

do para executar a manutenção 
corretiva e preventiva nos equi-
pamentos eletrônicos. O técnico 
em eletrônica também é capaz 
de executar a montagem e cali-
brações específicas de todos os 
equipamentos. É uma das profis-
sões mais completas e comple-
xas de se trabalhar. Isso porque 
hoje em dia os aparelhos são 
complexos.

ELETROTÉCNICO
- capacitado para atividades 

de execução, manutenção de 
componentes e equipamentos 
eletroeletrônicos e automação 
industrial.

ENGENHEIRO INDUSTRIAL 
MECÂNICO

- O engenheiro industrial 
acompanha o processo produtivo 
das empresas em praticamente 
todos os estágios, estudando os 
recursos tecnológicos, seu custo, 
viabilidade, instalação, manuten-
ção e impacto ambiental. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
- Este profissional entende de 

tudo o que se refere aos sistemas 
de energia elétrica, eletrônica 
de potência, máquinas elétricas, 
equipamentos eletrônicos, contro-
le de sistemas, proteção de equi-
pamentos, fontes alternativas de 
energia, dentre outras atribuições. 
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Maquiavel não era maquiavélico
Nicolau Maquiavel nasceu na 

Itália em 1469 e faleceu em 
1527. Além de um grande pensa-
dor do Renascimento, Maquiavel 
também foi músico, historiador, 
poeta e diplomata.

De origem pobre, desde cedo 
se interessou pelos estudos. Aos 
sete anos começou a aprender 
latim. Após, passou a estudar 
ábaco e o grego antigo. Muito 
cedo, com 29 anos, ingressou na 
vida pública exercendo o cargo 
de Secretário da Segunda Chan-
celaria da República de Floren-
ça. Ocorre que a família Médici 
retornou ao poder e Maquiavel 
foi afastado da vida pública. As-
sim, passou a dedicar seu tempo 
e conhecimentos à produção de 
obras de análise política e social.

A sua obra-prima da política, 
“O Príncipe”, escrita em 1513, 
ficou conhecida em todo o mun-
do pela forma realista como o 
pensador italiano descreveu 
a atuação do governante, di-
ferentemente do pensamento 
idealista de outros pensadores, 
como Platão. Na referida obra, 
Maquiavel traçou o perfil e ideias 
do indivíduo que buscava o po-
der sem escrúpulos, o que aca-
bou lhe rendendo o adjetivo de 
maquiavélico. Inspirou-se em 
César Bórgia, filho e ajudante de 
Alexandre 6º, que chegou ao pa-
pado, política e exército por meio 
da corrupção.

Na verdade, o intento de Ma-
quiavel era mostrar o que acon-
tecia na prática e jamais pregou 
ideias de corrupção e maldade, 
como alguns leitores e historia-
dores, que interpretaram mal 

sua obra, acabaram divulgando 
durante muitos anos. A frase “Os 
fins justificam os meios” não foi 
escrita pelo autor. Trata-se de 
um dito popular.

Para o filósofo, o líder deveria 
ter sabedoria, sendo perspicaz 
como a raposa e feroz como o 
leão, podendo fazer inimigos e 
promover punições, mas sempre 
visando atingir o bem comum. A 
visão realista de Maquiavel so-
bre a política e o poder em sua 
época retrata e denuncia todas 
as mazelas, infelizmente, exis-
tentes no cenário político do nos-
so País. “Na política, os aliados 
atuais são os inimigos de ama-
nhã.” Maquiavel. 

Dra. Ana Clara Cabral - advogada
- OAB/RO 5562
- escritora e poetisa
- doutoranda em Direito Penal pela 
Universidade de Buenos Aires-UBA
- professora da Faculdade de Rolim 
de Moura-FAROL
Advocacia Cabral 
Fone: (69) 3443-6198
Cacoal-RO

O relacionamento com os filhos
Especialista lista 10 coisas que 

não devemos dizer para as 
crianças. Vale a pena ler, já que 
isso pode influenciar (e muito!) na 
personalidade delas.

1 - Não rotule seu filho de pes-
tinha, chato, lerdo ou outro ad-
jetivo agressivo, mesmo que de 
brincadeira. Isso fará que com o 
tempo ele se torne realmente is-
so, pois lhe é fixado mentalmente 
tais situações.

2 - Nunca diga apenas SIM pa-
ra seus filhos. Os “nãos” e “por-
quês” fazem parte da vida e da 
relação de amizade e intimidade 
que os pais querem construir com 
os filhos.

3 - Não pergunte à criança se 
ela quer fazer uma atividade obri-
gatória ou ir a um evento indis-
pensável. Diga apenas que ago-
ra é a hora de fazer e a convença 
da necessidade ou obrigatorieda-
de. Infelizmente vivemos em so-
ciedade e existem muitas regras 
a serem aprendidas e seguidas.

4 - Não mande a criança pa-
rar de chorar. Tente conversar 
com ela, e se for o caso, pergun-
te o motivo do choro ou apenas 
peça que mantenha a calma, en-
sinando assim a lidar com suas 
emoções, ajudando-a a resolver 
o problema.

5 - Não diga que a injeção não 
vai doer, porque você sabe que 
vai doer. A menos que seja a va-
cina da gotinha, diga que será rá-
pido ou apenas uma picadinha, 
mas não a engane.

6 - Jamais diga palavrões.       
Com o tempo seu filho repe-

tirá todas as palavras de bai-
xo calão que ouviu da sua boca 

e talvez num ambiente impróprio 
tornando-se às vezes uma pes-
soa inconveniente.

7 - Não ria do erro de uma 
criança. Fazer piada com mau 
comportamento ou erros na tro-
ca de letras ou do próprio idio-
ma pode inibir o desenvolvimen-
to saudável e mexe com seu 
psicológico.

8 - Não diga mentiras. Todos 
os comportamentos dos pais são 
repassados e aprendidos pelos fi-
lhos e servem de espelho.

9 - Não diga que foi apenas 
um pesadelo e mande voltar pa-
ra a cama. As crianças têm difi-
culdade de separar o mundo re-
al do imaginário. Quando aconte-
cer um sonho ruim, acalme seu fi-
lho e leve-o para a cama, fazen-
do companhia até que ele durma, 
afinal são ossos do ofício.

10 - Nunca diga que vai embo-
ra se não for obedecido. Amea-
ças e chantagens nunca são sau-
dáveis e em determinados mo-
mentos torna o ameaçado me-
droso ou nervoso, deixando as-
sim marcas profundas que com o 
tempo o moldará de uma ou outra 
forma. Autor: Jean Paul 
Adaptação:
Altamiro Ferreira – professor
Altamiro85@gmail.com
Buritis-RO
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O curso de Engenharia Civil 
da UNESC habilita o pro-

fissional a projetar, gerenciar e 
acompanhar todas as etapas 
de uma construção ou reforma. 
Sua atuação inclui a análise das 
características do solo, o estudo 
da insolação e da ventilação do 
local, bem como a definição dos 
tipos de fundação. Com base 
nesses dados, o profissional 
desenvolve o projeto, especifi-
cando as redes de instalações 
elétricas, hidráulicas e de sanea-
mento do edifício, além de definir 
o material que será usado.

O profissional ainda pode 
atuar em escritórios ou cantei-
ro de obras, chefiar as equipes 
de trabalho, supervisionando 
prazos, custos, padrões de qua-
lidade e de segurança. O profis-
sional deve  garantir a estabili-
dade e a segurança da edifica-
ção, contabilizando os efeitos 
dos ventos e das mudanças de 
temperatura na resistência dos 
materiais. Ele também pode de-
dicar-se à administração de re-
cursos prediais, gerenciando a 
infraestrutura e a ocupação de 
um edifício, pensando sempre 
em questões ambientais e de 
sustentabilidade.

Assim, o curso proporciona 
conhecimentos teóricos e práti-
cos em estruturas, pontes,  es-
tradas e transportes, hidráulica e 
saneamento, geotecnia e mate-

riais, além do conhecimento de 
todas as exigências legais e de 
segurança, capacitando o enge-
nheiro civil a exercer suas ati-
vidades na área técnica, como 
na elaboração de projetos; na 
área gerencial, como execução 
de obra, gestão de empresas 
ou departamentos de grandes 
empresas voltadas à construção 
civil ou não; na área financeira, 
como gestão de carteiras de 
clientes corporativos (empre-
sas) em bancos ou instituições 
financeiras.

A UNESC disponibiliza aos 
seus acadêmicos aulas em la-
boratórios gerais e específicos 
do curso, como  informática, 
física, química, fenômenos de 
transporte, hidráulica e desenho 
técnico. Os mesmos apoiam as 
atividades de ensino para os 
cursos na área de engenharias 
com instalações que permitem 
aos alunos visualizar fenômenos 
envolvidos nas disciplinas da 
matriz curricular. 

No mercado atual as espe-
cializações ligadas à qualidade, 
à segurança e à proteção estão 
em crescimento. Além disso, o 
surgimento de planos popula-
res para a compra de imóveis 
financiados pelas construtoras 
implica um aumento do número 
de obras e, consequentemente, 
uma maior demanda de profis-
sionais de engenharia civil.

O curso de Engenharia Civil

Prof. Ms. Sergio Luiz Sousa Nazario
- coordenador do curso de Engenharia Civil da Unesc – Cacoal-RO
- mestre em Automação e Eficiência Energética pela Unesp/Iha Solteira-SP
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Dr. Arthur Freire de Barros
- médico CRM/RO 643
- Gastrocirurgia e Endoscopia Digestiva
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

Qual o real motivo do caos da saúde pública no Brasil? 

Matéria publicada recente-
mente pela jornalista Ales-

sandra Camargo, do Rio de Ja-
neiro-RJ, mostra um panorama 
geral da real situação do Siste-
ma Ùnico de Saúde – SUS. Ve-
ja a seguir o conteúdo adaptado.

No último período, a grande 
mídia veiculou diariamente re-
portagens sobre o caos do sis-
tema de saúde pública brasilei-
ro. Apesar desta massificação, 
nenhuma novidade foi apresen-
tada para nós, usuários e tra-
balhadores do SUS (o Sistema 
Único de Saúde). 

O SUS é uma importante 
conquista da classe trabalhado-
ra brasileira. O reconhecimento 
constitucional da saúde como di-
reito de todos e dever do Estado 
se deu em meio ao ascenso das 
lutas na década de 1980. Nes-
se contexto, o SUS deveria ser 
organizado sob as diretrizes da 
Seguridade Social, apoiado em 
uma noção abrangente de direi-
to e proteção social. Contudo, na 
prática, a configuração do SUS 
universal e estatal não se efeti-
vou, devido a problemas estru-
turais de subfinanciamento e da 
forte presença do setor privado, 
que perduram até a atualidade, 
25 anos após a sua concepção. 

O SUS é viável? 
O SUS vive um paradoxo. O 

Brasil tem uma rede de saúde 
gratuita e de livre acesso a to-
da a população e, ao mesmo 
tempo, vê o mercado da saúde 
(planos e consultas particulares) 
se fortalecer e, inclusive, gas-
tar mais dinheiro do que o Esta-
do. O relatório da Comissão da 
Seguridade Social da Câmara 
dos Deputados (2011) confirma 
que o investimento em saúde 
no Brasil está abaixo da média 
dos países com sistemas univer-
sais, cerca de 8% do PIB. Con-
tudo, no país o setor privado é 
quem puxa os gastos, ou seja, 
55% dos gastos em saúde be-
neficiam os 25% conveniados a 
planos de saúde, enquanto que 
45% dos gastos cobrem os 75% 
da população que não tem pla-
no de saúde. Essa conta, além 
de provar que não há viabilida-
de econômica para a saúde pri-
vada, demonstra também que a 
prioridade do governo não tem 
sido fortalecer o SUS público e 
estatal. A consequência é o su-
cateamento do mesmo, e com 
isso, um forte incentivo para que 
mais brasileiros, mesmo sem 

condições econômicas, migrem 
para planos privados. 

Privatizar não é a solução! 
O setor privado corrói o SUS 

desde a sua criação, sendo in-
clusive compreendido pelos go-
vernantes e gestores como com-
plementar. Tal compreensão é 
uma contradição, visto que lucro 
e direito sociais universais não 
caminham juntos, ainda mais 
na sociedade capitalista marca-
da por desigualdades econômi-
cas, políticas e sociais, e essas 
têm implicações para a saúde. 
Em resumo, empresas represen-
tam a negação do direito univer-
sal à saúde de responsabilidade 
estatal, o estímulo à privatização 
do fundo público, o consentimen-
to governamental para se operar 
mais desvios de recurso público 
e a precarização das condições 
e relações de trabalho. Outras 
medidas do governo Dilma para 
privilegiar ainda mais os empre-
sários da saúde incluem: a mu-
dança constitucional que abriu o 
mercado nacional para segura-
doras estrangeiras; a promoção 
do “perdão” das dívidas dos hos-
pitais filantrópicos (leia-se priva-
dos), por meio do PROSUS, em 
troca estes hospitais aumenta-
riam em 5% o atendimento a pa-
cientes SUS. Segundo dados do 
Ministério da Saúde (2013), com 
esta medida os incentivos pa-
gos aos principais hospitais fi-
lantrópicos saltaram 185%, che-
gando a R$ 968,6 milhões em 
2012, contra R$ 340 milhões em 
2011; e, mais recentemente Dil-
ma quer implementar uma polí-
ticade subsídios do Estado aos 
planos de saúde e assim “bara-
teá-tos” a fim de ampliar adesão 
da população aos mesmos (prin-
cipalmente os estratos sociais 
médios mais pauperizados). O 
PT de Dilma está aprofundando 
a destruição do SUS como nun-
ca antes da história desse país. 

Só as mobilizações e a re-
sistência podem salvar o SUS! 

Há uma ofensiva contra o 
SUS articulada pelos empresá-
rios da saúde, grande mídia e 
governos. Pouco se fala no sub-
financiamento, difunde-se o dis-
curso falacioso que o problema 
do SUS se resume a má ges-
tão pública quando, na verdade, 
deseja-se ampliar o espaço de 
acumulação de capital na saú-
de. É fato, há uma intencional 
incapacidade de gestão pública 

comprovada por parte do gover-
no e do Ministério da Saúde, ou 
seja, os que gerem o SUS são 
aqueles que têm interesse em 
sucateá-lo. 

O cenário é alarmante, o SUS 
sobrevive à duras penas a seus 
defeitos “congênitos”: subfinan-
ciamento e a privatização, que 
são aprofundados cotidiana-
mente pelas políticas de cará-
ter neoliberais. Uma transfor-
mação real no SUS só poderá 
acontecer nos marcos de uma 
política econômica que coloque 
como prioridade o atendimento 
às necessidades da população. 
De Collor a Dilma, passando por 
Lula, o que há é subfinanciamen-
to e favorecimento da mercanti-
lização da saúde, enquanto os 
trabalhadores padecem e mor-
rem sem atendimento. As pers-
pectivas são preocupantes se 
analisarmos as transformações 
demográficas, sociais e econô-
micas pelas quais passa o Bra-
sil. Destaca-se o envelhecimen-
to da população e, com isso, o 
inevitável aumento da deman-
da pelo SUS e ainda, no campo 
econômico, a existência de uma 
crise econômica ainda latente no 

país, mas que já se expressa na 
reestruturação produtiva (pre-
carização das relações e condi-
ções de trabalho), na carestia do 
custo de vida e nos baixos salá-
rios que impactam a saúde dos 
trabalhadores. Assim, mais uma 
vez, os governantes optam por 
atuar na contramão das neces-
sidades e demandas da popu-
lação. A defesa do SUS está 
na ordem do dia, e não é tarefa 
apenas dos trabalhadores, mas 
para o conjunto da classe, pois o 
direito à saúde universal é uma 
necessidade básica e precisa 
ser defendido de maneira intran-
sigente, visto que é parte consti-
tuinte do direito à vida. Portanto, 
a única possibilidade para nós, 
usuários e trabalhadores, é lutar 
pelo SUS 100% estatal, públi-
co e de qualidade para assegu-
rar o direito universal à saúde. 
Mas isto só será possível com a 
aplicação de no mínimo 10% do 
PIB para a saúde pública estatal 
e o fim das privatizações. Assim 
sendo, em 2014 é o momento 
de entornarmos num único gri-
to: “Da Copa eu abro mão, eu 
quero é dinheiro para saúde e 
educação!”. 
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SEDUC/CRE de Cacoal amplia 
a oferta de vagas na Rede Pública Estadual

Uma empresa queria exigir 
dos empregados jornada de 

9h diárias de segunda a quin-
ta-feira e 8h na sexta-feira (44h 
semanais). Lembramos que a 
jornada máxima permitida na 
lei é 44h semanais. Será pos-
sível o estabelecimento dessa 
jornada? Pois bem! O artigo 7º, 
incisos XIII e XV, da CF esta-
belecem três limites para a exi-
gência de jornada de trabalho 
pelo empregador. O primeiro é 
de 8h diárias, o segundo é de 
44h semanais e o terceiro de 
seis dias de trabalho por se-
mana. Portanto, ao contrário 
do que muitos pensam, não há 
obrigatoriedade de que a jorna-
da de trabalho seja sempre de 
8h diárias de segunda a sexta e 
de 4h no sábado. 

É possível redistribuir de for-
ma diferente a jornada nos seis 
dias da semana em que o tra-
balho é permitido. É legal, por 
exemplo, trabalhar de segunda 
a sábado em jornada diária de 
7h20min, inclusive no sábado 
(44h semanais). Contudo, de-
verão ser respeitados os três 

A partir deste ano letivo de 
2014, intitulado como “O 

ano da Educação em Rondô-
nia”, a Secretaria de Estado 
da Educação, por meio da 
Coordenadoria Regional de 
Educação de Cacoal, ampliou 
a oferta de vagas na Rede Pú-
blica Estadual, considerando a 
Medida Liminar expedida pelo 
Ministério Público, a qual sus-
pendeu parcialmente as Reso-
luções nº 06/2010 do Conselho 
Nacional de Educação e nº 
824/2010 do Conselho Estadu-
al de Educação de Rondônia, 
desconsiderando a partir de 
então, a idade-corte para ma-
trícula até 31 de março. Isso 
significa dizer que, para o 1º 
ano do Ensino Fundamental, 
têm direito à matrícula todas 
as crianças que completarem 6 
anos de idade em 2014.

Se antes da expedição des-
ta Medida Liminar, as crianças 
ingressavam no 1º ano do En-
sino Fundamental caso com-
pletassem 6 anos até 31 de 
março do ano em pauta, agora, 

de março a dezembro, temos 
um grande número de alunos 
que adquiriram esse direito.

Dessa forma, as escolas es-
taduais em Cacoal tiveram que 
reorganizar suas turmas para 
que nenhuma criança deixasse 
de ser atendida. Para 2014 te-
mos então, só nas escolas de 
Cacoal, um aumento de 30% 
de alunos matriculados no 1º 
ano do Ensino Fundamental. 
Tal fato fez também com que 
as demais turmas, de 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental 
e 1º ao 3º ano do Ensino Mé-
dio, ficassem com um número 
maior de alunos por sala, até 
porque as escolas permane-
ceram fisicamente do mesmo 
tamanho.

Ao contrário do que muitos 
podem pensar, nada disso vem 
a prejudicar a qualidade na 
educação, pois sabemos que 
uma escola bastante cheia de 
alunos requer muito trabalho 
e esforço redobrado por parte 
de professores, equipe técnica 
e pedagógica, mas em contra-

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

Célia Klein - professora
– coordenadora pedagógica na 
CREA/Cacoal-RO

limites fixados na lei para distri-
buição da jornada, não apenas 
o semanal (44h), mas também 
o diário (8h) e o de seis dias. 
Observe o leitor que de segun-
da a quinta a empresa queria 
exigir jornada de 9h diárias. 
Essa jornada excede em 1h o 
limite diário imposto pela lei. 

Os tribunais até reconhecem 
em certos casos a legalidade 
de jornadas que excedem o li-
mite diário. Todavia, trata-se de 
situações que o excesso de um 
dia é largamente compensado 
com descanso no dia seguin-
te. Isso ocorre, por exemplo, 
com a escala de revezamen-
to de 12h de trabalho por 36h 
de descanso. Concluindo, a 
jornada de 9h de trabalho a 
ser realizada habitualmente 
de segunda a quinta-feira não 
poderá ser compensada com a 
ausência de trabalho no sába-
do, pois não se trata de escala 
de revezamento, não há com-
pensação com descanso no dia 
seguinte e a hora excedente é 
habitual. Neste sentido, o inciso 
IV da Súmula 85 do TST esta-

É possível exigir mais trabalho 
durante a semana para dar folga no sábado?

belece que prestação de horas 
extras habituais descaracteriza 
o acordo de compensação  de  
jornada.

partida, é uma escola cheia 
que faz o coração de um edu-
cador pulsar convicto de que 
seu esforço trará resultados 
positivos.

E 2014 começou assim, re-
pleto de estudantes. Uma boa 
oportunidade em nossas mãos 
para fazer a diferença, para fa-
zer deste ano “O ano da Edu-
cação em Rondônia”!
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O tendão calcâneo, popular-
mente chamado de tendão 

de Aquiles, é o tendão mais 
espesso e resistente do corpo 
humano. Na sua porção mais 
baixa insere-se no calcâneo 
(osso do calcanhar). É o mais 
importante tendão flexor do 
tornozelo. Sua ação é primor-
dial para o desprendimento do 
pé na marcha, para dar arran-
cada e força na corrida e no 
salto. Além disso, ele absorve 
grande parte do impacto na 
fase de aterrissagem após o 
ato de saltar.

A ruptura do tendão de 
Aquiles é mais comum no sexo 
masculino (5:1), entre 30 e 50 
anos. Fatores que predispõem 
a ruptura do tendão calcâneo 
são: doenças reumáticas, in-
fecções, doença renal, hiperti-
reoidismo e uso de corticoide 
oral ou infiltração local prévia. 
Esta lesão afeta a parte de 
trás da perna e ocorre mais 
comumente em pessoas que 
praticam esportes de impacto. 
A lesão é geralmente seguida 
por dor extrema e uma inca-
pacidade de utilizar a metade 
inferior da perna, até mesmo 
para andar. A lesão pode ser 
desde um simples estiramen-
to, passando pela lesão parcial 
ou total. Qualquer uma delas é 
debilitante, e se você for cor-
rer, ficar na ponta dos pés ou 
jogar qualquer tipo de esporte, 
vai ter dificuldade. 

As causas de rupturas são 
variadas. O traumatismo dire-
to é pouco comum, ocorren-
do em acidentes com lâminas 
cortantes ou quedas de moto-

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

cicleta. A ruptura indireta, “es-
pontânea”, é a mais frequente 
e está relacionada com uma 
combinação de mecanismos 
de estresse e degeneração 
progressiva das fibras internas 
do tendão.

Quando ocorre a ruptura do 
tendão calcâneo, na grande 
maioria das vezes o paciente 

Ruptura do tendão calcâneo 
(tendão de Aquiles)

relata como se tivesse levado 
uma pancada, um chute ou 
contusão na região do ten-
dão e, em alguns casos, até 
escutando o próprio som da 
ruptura. 

O diagnóstico de ruptura 
do tendão calcâneo é eminen-
temente clínico. O relato dos 
sintomas e a incapacidade 
de continuar a atividade físi-
ca sugerem a ruptura aguda. 
No exame físico pode-se vi-
sualizar edema, hematoma e 
uma depressão local palpável 
formando um espaço onde an-
teriormente era ocupado pelo 
tendão íntegro. A perda de 
força para elevar-se na ponta 
dos pés é evidente. 

O tratamento depende do 
tipo da lesão. Varia desde a 
imobilização gessada, com 
pé em equino, passando pela 
sutura do tendão, até proce-
dimentos mais complexos, 
como alongamento do tendão 
ou mesmo transferências ten-
dinosas em casos extremos 
de ruptura crônica, onde todo 
o tendão está degenerado.
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Orquestra Sinfônica de Vilhena
- orgulho para o povo de Rondônia

Criada em 2001, a Orquestra Sinfônica 
de Vilhena tem realizado diversos con-

certos e apresentações em todo o Estado, 
além de romper fronteiras com vários con-
vites vindos do estado do Mato Grosso. Já 
se apresentou também na capital paulista 
e em Foz do Iguaçu-Paraná. É um grupo 
formado por músicos voluntários que traba-
lham intensamente para o seu crescimento, 
promovendo diversas atividades culturais a 
fim de valorizar a cultura orquestral, como 
concertos, oficinas, encontros.

Em 2013 realizou cerca de quinze 
apresentações em eventos e cerca de oito 
concertos em Vilhena. Em setembro teve 
a honra de receber a violinista Annamélia 
Reis, de João Pessoa-PB, uma das melho-
res do País na atualidade. Fechando o ano 
com chave de ouro, realizou o “12º Con-
certo de Fim de Ano” na Galeria Mirage 
que contou com a presença da maestrina 
Natália Larangeira, celebridade na regência 
de orquestras em São Paulo, e também da 
violinista Anna Murakawa que se graduou 
em violino na Bulgária e segue seu apri-
moramento profissional em pós-graduação 
nos Estados Unidos.

Mantida pela Associação Escola dos 
Músicos da Orquestra-AEMOM, a Orques-
tra Sinfônica de Vilhena oferece semanal-
mente aulas gratuitas de diversos instru-
mentos musicais. As aulas são individuais. 
Atualmente atende cerca de 90 alunos. A 
Orquestra conta com grandes patrocina-
dores e apoiadores que contribuem para 
a continuidade do trabalho, entre eles a 
Sicoob Credisul, a Prefeitura Municipal de 
Vilhena, a Fundação Cultural de Vilhena e 
o Hotel Mirage. 

 Com agenda ativa este ano, uma das 
apresentações traz o maestro Fernando 
Ortiz, presidente do Movimento de Orques-
tra do Interior do Estado de São Paulo-
MOIESP, que desenvolve trabalhos com 
orquestras jovens. O evento, aberto ao pú-
blico, agrega primorosos concertos. 

Curta a página no Facebook e acompa-
nhe no dia a dia este primoroso trabalho. 
Basta procurar por Orquestra Sinfônica de 
Vilhena. 

Contato: ro_flute@hotmail.com
Violinista Anna Murakawa

Maestrina Natália Larangeira

Concerto com a violinista Annamelia

Maestro Fernando
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Em cinco anos, o Instituto Federal expande 
a educação técnica e profissional pelo Estado de Rondônia

Curso Auxiliar de Laboratório

Aula prática de psicultura-alunos de Cacoal

Visita à obra em Guajará-Mirim

Câmpus Guajará-Mirim - projeto

A educação é sem dúvida a melhor 
forma para se desenvolver uma so-

ciedade. O educador Paulo Freire tra-
duz bem essa afirmação quando deixou 
como preceito que “ensinar não é trans-
ferir conhecimento, mas criar as possi-
bilidades para a sua própria produção 
ou a sua construção”. Criado a partir da 
Lei 11.892/2008, os Institutos Federais 
completaram cinco anos amparados 
por uma concepção inovadora e com 
uma política de interiorização. Nacional-
mente, a Rede conta com 459 unidades 
implantadas, 54 mil servidores e um mi-
lhão de matrículas, da formação inicial e 
continuada à pós-graduação. No Estado 
de Rondônia também houve avanços, 
segundo explica o Reitor do IFRO (Ins-
tituto Federal de Rondônia), Écio Naves 
Duarte. “Fechamos o ano de 2013 com 
mais de cinco mil alunos presenciais nos 
sete câmpus implantados em Rondônia 
e na educação a distância foram mais 
de seis mil estudantes em 24 polos de 
EaD”. A oitava unidade do IFRO está em 
construção na fronteira com a Bolívia, 
e atenderá a alunos dos dois países. O 
Câmpus Guajará-Mirim terá 28 salas, in-
cluindo laboratórios, centro de convivên-
cia, para atender a aproximadamente 
1.200 estudantes. 

Até março deste ano, foram matricu-
lados 2.360 estudantes na EaD, mais 
240 acadêmicos no Ensino Superior 
e outros 2.1 mil estudantes nos cursos 
técnicos presenciais. Atualmente o IFRO 
oferta 26 cursos técnicos presenciais, 
88 cursos técnicos via EaD, seis cursos 
de graduação e três tecnológicos, além 
de sete pós-graduações concluídas ou 
em andamento nos Câmpus Ariquemes, 
Porto Velho, Cacoal, Colorado do Oeste, 
Vilhena e Ji-Paraná.  

A Pró-Reitora de Ensino, Silvana 
Wandroski, revela que a oferta da edu-
cação técnica, científica e profissional 
do IFRO cresce em ritmo acelerado, 
“ampliando as possibilidades de acesso 
e de permanência a estudantes de 24 
municípios do Estado e contribuindo com 
o desenvolvimento da região, com o Ins-
tituto levando conhecimento e desenvol-
vimento tecnológico. Isso democratiza 
o acesso ao conhecimento, expande as 

oportunidades de trabalho e aprendiza-
gem da população em cada uma dessas 
localidades”.   

O trabalho realizado pelo Instituto vai 
além do ensino, fortalecendo também a 
pesquisa e a extensão.  Em cursos de 
curta duração, em que há objetivo de for-
mação inicial e continuada, são 29 cur-
sos realizados em programas como Mu-
lheres Mil, Escola de Conselhos e outras 
ações. Há ainda as ações do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec). Já a Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
possui 276 bolsas de pesquisa ativas, 
112 projetos de pesquisa em desen-
volvimento e a projeção de implantar o 
primeiro mestrado no Câmpus Colorado 
do Oeste, na área de Agricultura e Meio 
Ambiente Amazônico. 

EaD - Atualmente metade dos 52 mu-
nicípios de Rondônia conta com polos 
da Educação a Distância (EaD/IFRO). 
A iniciativa começou com parceria com 
o Instituto Federal do Paraná (IFPR) em 
2011 e hoje já conta com transmissão 
realizada por professores e especialis-
tas no estúdio de televisão implantado 
no Câmpus Porto Velho Zona Norte. A 
oferta de cursos próprios iniciou com o 
Técnico em Informática para a Internet e 
Finanças. Outra parceria com o Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) 
visa a oferta de cursos para o programa 
Profuncionário nos polos de Alta Flores-
ta, São Francisco do Guaporé, Ouro Pre-
to do Oeste, Espigão do Oeste, Cujubim, 
Presidente Médici, Costa Marques, Ma-
chadinho do Oeste, Candeias do Jamari, 
Nova Mamoré, Porto Velho, Nova Brasi-
lândia, Mirante da Serra, Buritis, Cerejei-
ras e Guajará-Mirim.

Segundo a estudante Eunizabete 
Aparecida Barbosa, do curso Técnico 
em Segurança do Trabalho, Polo Caco-
al, “para ser um bom profissional depen-
de de cada um, independente de ser um 
curso a distância ou não, porém as es-
tatísticas provam que os cursos de edu-
cação a distância têm crescido de forma 
inigualável e é uma oportunidade que 
o cidadão tem. Era meu sonho realizar 
este curso e, quando surgiu a oportuni-
dade, não perdi tempo”, finaliza. Assessoria de Comunicação IFRO

www.ifro.edu.br
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Londres 
– a novidade de intercâmbio

Ansiedade: 
normal ou patológica?
Sentir-se ansioso é uma ex-

periência comum ao ser hu-
mano. Até uma certa intensida-
de ela é útil, pois permite que a 
pessoa possa levar adiante seus 
projetos, impulsionando-a para 
a frente. 

O ser humano é dotado de 
um equipamento psicológico e 
biológico suficiente para fazê-lo 
sentir ansiedade diante de situ-
ações específicas e que exigem 
uma atitude mais incisiva e ime-
diata. Entretanto, assim que tal 
situação se resolva, é adequado 
que tudo volte ao normal. Ela 
passa a ser patológica quando 
não existe um objeto específico 
ao qual se direcione ou quando 
é desproporcional à situação 
que a desencadeia. Uma pes-
soa que tenha uma reação an-
siosa inadequada e/ou extrema 
ou de longa duração a um de-
terminado acontecimento pode 
estar sofrendo de algum tipo de 
transtorno de ansiedade. 

A ansiedade se caracteriza 
por manifestações psíquicas e 
físicas. As manifestações psíqui-
cas são difíceis de descrever e 
variam de pessoa para pessoa. 
Ela se sente inquieta, apreen-
siva em relação a algo vago, 
com desconforto, nervosismo, 
irritação, dificuldade de concen-
tração. As manifestações físicas 
incluem inquietação motora, fal-
ta de ar, boca seca, sudorese, 
mal estar abdominal, aperto no 
coração, tensão muscular, di-
ficuldade para engolir. É muito 
comum ainda a presença contí-

nua de pensamentos catastrófi-
cos e distorcidos em relação aos 
acontecimentos da vida.

É importante saber que, em-
bora para as demais pessoas as 
preocupações excessivas sejam 
infundadas e sem sentido, para 
o portador do transtorno cau-
sam muito sofrimento. Quando o 
caso é patológico, significa que 
a pessoa não consegue lidar 
com essas situações estresso-
ras sem gerar consequências 
prolongadas, necessitando de 
ajuda profissional. Algumas ve-
zes a intervenção medicamen-
tosa é indispensável, devendo 
estar associada à terapia.

Fisk 2014!
Sempre inovando, a Fisk tem óti-

mas novidades para seu programa 
de intercâmbio internacional de fé-
rias de julho de 2014. Além do Ca-
nadá, destino consagrado nos últi-
mos quatro anos, a Fisk apresenta 
a nova opção para seus alunos: 
Londres! Em parceria com a agên-
cia Experimento, o novo programa 
de intercâmbio para adultos vai ofe-
recer uma oportunidade inédita de 
aprendizagem e vivência em uma 
das cidades mais interessantes do 
planeta. A Inglaterra é o terceiro 
destino mais preferido pelos estu-
dantes brasileiros e isso se explica 
pela farta quantidade de opções 
culturais, acadêmicas e lazer ofere-
cidas a todo tipo de gosto.

Vancouver/Canadá recebeu Ma-
teus Dal Magro, aluno Fisk desde 
2007 onde iniciou no curso Play-
ground 03. Mateus participou do 
Programa de Férias no período de 
1/julho a 28/julho/2013.

Fisk – 21 anos 
preparando cidadãos 

rondonienses para 
ganhar o mundo

Av. São Paulo, 2546
Fone: (69) 3441-4701
Cacoal-ROMateus Dal Magro Oliveira

Carla Ilara Almeida Vieira 
- psicóloga CRP/20-1585
Nadja Maria Pereira Ricardo 
- psicóloga CRP/20-176
- especialistas em Psicologia do 
Trânsito
Fone: (69) 3441-3667
Cacoal-RO
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Palestra show com Walmir Etori 
– transformando sua ideia em um 
show de mágicas

Formado em Negócios Imobiliários pela Ulbra e graduan-
do em Marketing pela Uninter, o palestrante e mágico 

Walmir Etori Rodrigues, residente em Ouro Preto do Oes-
te-RO, utiliza seu vasto conhecimento acadêmico e expe-
riência profissional em todo o País no intuito de atender 
clientes corporativos, valorizando sua marca em eventos, 
conduzindo palestras motivacionais associadas a núme-
ros de mágica. O palestrante realiza também shows dire-
cionados ao entretenimento que buscam mostrar ao seu 
público que a mágica só se torna magia para aqueles que 
acreditam que ela é possível.

Nascido no Paraná, porém filho de Rondônia desde 
1985, Walmir Etori viu a dificuldade que os profissionais 
tinham de encontrar materiais com linguagem simples e 
de fácil aplicação. Foi quando sentiu a necessidade de es-
crever e montar seu primeiro livro, intitulado “Dinâmicas de 
Grupo para Uso Administrativo, Pedagógico e Social”, que 
foi produzido de forma independente, com mais de 10.000 
exemplares vendidos.

Quem assiste às palestras e shows de Walmir Etori se 
diverte com seu humor inteligente e com sua maneira má-
gica de transmitir mensagens e conhecimento ao público. 
Desenvolve em suas conferências uma interessante me-
todologia didática, unindo técnicas motivacionais, ampla 
cultura empresarial, filosofia e conceitos para o desenvol-
vimento comportamental a números de mágica e humor, 
proporcionando a ampliação da receptividade do público 
e a imediata colocação em prática dos conceitos. A apro-
vação de seus treinamentos é historicamente superior a 
95%!

Walmir Etori ganhou notoriedade nacional após ser 
apresentado ao Brasil como o “Mágico Cooperativista” 
pelo presidente da OCB/SESCOOP-RO, Salatiel Rodri-
gues, o que lhe abriu oportunidades em todo o território 
nacional, falando para acadêmicos, professores, empresá-
rios e colaboradores, focando o cooperativismo, liderança 
e sucesso.

O palestrante e mágico Walmir Etori também está em 
contato no Facebook como “Walmir Palestrante”, intera-
gindo com pessoas que buscam o sucesso. 

Walmir Etori 

Fone: (69) 9987-6840 / 8426-3898 / 8139-9390
walmirpalestrante@hotmail.com
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Dimensão Jurídica da Educação Municipal
A Declaração Universal dos Direitos do Ho-

mem, no art. XXVI, confere à educação sta-
tus de direitos humanos, direito este recepcio-
nado no ordenamento jurídico brasileiro, tendo 
base constitucional no art. 208, que consagra 
a Educação como direito público subjetivo, ca-
bendo ao Estado e à família, em colaboração 
com a sociedade, promovê-la. Nessa perspec-
tiva, a premissa da Educação é o desenvolvi-
mento da pessoa humana, considerando sua 
preparação para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho (art. 205, CF).

O acesso e permanência na escola, liberda-
de de aprender, ensinar, gestão democrática, 
pluralismo de ideias e de concepções peda-
gógicas, gratuidade do ensino público e valori-
zação dos profissionais da educação são prin-
cípios elementares que norteiam a educação, 
os quais devem ser atentamente observados 
pelos profissionais da educação. 

Diante disso, a Prefeitura Municipal de 
Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, ocupa-se da dimensão jurídica da 
educação, observando os princípios consti-
tucionais, as normas regulamentadoras (leis, 
decretos, resoluções, pareceres, instruções e 
outras) em nível federal e municipal, bem como 
as de proteção integral da criança e do ado-
lescente, contando para tal com programa de 
assessoramento continuado aos profissionais, 
considerando que a dimensão jurídica subsidia 
as ações administrativas e pedagógicas.

A gestão democrática tem sido marca na 
gestão educacional, principalmente pelo envol-
vimento da sociedade nos conselhos escola-
res, conselhos de educação, de alimentação e 
controle social, os quais possibilitam não ape-
nas o acompanhamento e fiscalização, mas 
sim a participação nas deliberações pertinentes 
à elaboração e execução de ações que visam a 
melhoria da gestão dos recursos públicos.

O atual sistema de financiamento educacio-
nal possibilita a gestão participativa dos recur-
sos públicos, o que é realidade na educação 
municipal por meio da descentralização de re-
cursos financeiros federais (Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDE) e municipais (Progra-
ma de Valorização das Escolas Municipais de 
Cacoal – PROVEMC) diretamente às unidades 
executoras, sejam elas Associação de Pais e 
Professores ou Conselhos Escolares. Além de 
conferir maior agilidade na aquisição de ma-
teriais e contratação de serviços diretamente 
pelos Conselhos Escolares, requer constante 

Secretaria Municipal de Educação de Cacoal
Prof. Joel Domingos Pereira 
- Secretário Municipal de Educação
Colaboração: Profª. Fabiana Felix da Silva 
- Bacharel em Direito 

assessoramento jurídico na regular e eficiente 
aplicação de tais recursos.

Notadamente, o fazer educativo não pode 
estar dissociado dos princípios que regem a 
administração pública e o serviço público, a 
exemplo, legalidade, impessoalidade, regulari-
dade, continuidade e eficiência.  Desse modo, 
a dimensão jurídica sedimentada resulta na 
celeridade dos processos administrativos e na 
boa qualidade da educação municipal. 

Outro aspecto salutar é a formação continu-
ada em serviço aos profissionais da educação, 
quais sejam gestores escolares, docentes, 
supervisores, auxiliares do serviço de apoio, 
motoristas, monitores e técnicos que oferecem 
assessoramento às unidades escolares, o que 
possibilita melhor atuação dos profissionais.

Estamos certos de que a Educação é a pri-
mordial ferramenta para a construção de uma 
sociedade cada vez mais livre, justa e solidária.
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Cuyabano e Douradense

No palco com o cantor Daniel

Contato:
(69) 8406-1433 – Cacoal-RO

Com o repórter Ernesto Páglia no JN no AR

Em 2007, Oscar de Souza 
Costa, o Douradense, natural 

de Dourados-MS, começou a to-
mar gosto pela viola, de 10 cor-
das. Até então não havia desper-
tado a intenção de ser cantor ou 
até mesmo ser violeiro. A apro-
ximação com o parceiro José 
Aparecido Xavier (Joseph), o 
Cuyabano, descobriu que havia 
uma perfeita sintonia de vozes 
e instrumental entre eles, sendo 

que o Cuyabano já estava nesta 
estrada há muito tempo. Faltava 
o parcerio ideal para que nas-
cesse a dupla sertaneja Cuyaba-
no e Douradense. 

Mesmo de origem humilde, 
ambos decidiram levar adiante o 
sonho de fazer da música a sua 
vida. Com o objetivo de manter 
a tradição da música sertaneja 
de raiz popular (moda de viola), 
a dupla então gravou o primeiro 

Cuyabano e Douradense 
- a dupla JN no Ar 

CD, intitulado “Três Estados tão 
queridos”. O título se refere aos 
estados de Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Rondônia, sendo 
uma obra composta de 15 músi-
cas, 11 de autoria própria, com 
a participação da dupla Brasão e 
Brasãozinho. 

A dupla Cuyabano e Doura-
dense sempre buscou manter a 
simplicidade acima de tudo. Tem 
a viola como um instrumento divi-
no. Merece toda consideração e 
respeito do grande público, pois 
já esteve e sempre está nos pal-
cos de grandes artistas. Em suas 
apresentações interpretam todos 
os estilos musicais, em especial 
o sertanejo raiz e o universitário. 

Com aproximadamente oito 
meses de dupla, em 2008 a du-
pla recebeu convite para partici-
par de um DVD gravado no cen-
tro histórico de São Francisco do 
Sul-SC, denominado “Caipiras 
em Alto Mar”. A produção contou 
com a participação de vários ar-
tistas de renome, entre eles Joa-
quim e Manoel, autores da mú-
sica “Boate Azul”, uma das mais 
tocadas no meio sertanejo, e a 
dupla Brasão e Brasãozinho, re-
conhecida e respeitada por este 
Brasil afora pelo seu repertório 
focado no sertanejo raiz. 

Em pouco tempo a dupla 
Cuyabano e Douradense ga-
nhou reconhecimento e suas 
músicas passaram a ser toca-
das em vários lugares do Brasil. 
Neste sentido, em 2009 recebe-
ram um convite para gravar em 
Corumbá-MS, no Pantanal sul 
matogrossense, um DVD com 10 
músicas, denominado “Os Caipi-
ras no Pantanal”. 

Em 2010, com vários shows 
agendados e diversos contatos 

na Região Norte, a dupla viu 
a necessidade de produzir um 
novo álbum. Foi então que surgiu 
o segundo CD, desta vez em es-
tilo diferente do primeiro. Com o 
título “Xique e Moderno”, a nova 
produção traz músicas universi-
tárias, porém sem fugir da área 
sertaneja, mantendo o sertanejo 
raiz que é a missão principal da 
dupla. 

Ainda em 2010, no projeto JN 
no Ar, a dupla Cuyabano e Dou-
radense foi agraciada em rece-
ber a equipe do Jornal Nacional 
em Cacoal-RO. Os artistas foram 
convidados a falar com Ernesto 
Páglia, repórter da Globo, sobre 
o trabalho já realizado na região. 
Além disso, receberam convite 
para participar da matéria que foi 
ao ar em rede nacional e também 
pela Globo Internacional desta-
cando o perfil social, econômico 
e cultural do município. Cantou 
uma de suas composições, a 
canção “Três Estados tão queri-
dos” que é uma homenagem ao 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Rondônia. 

A dupla segue sua promis-
sora carreira com turnês con-
quistando rapidamente o povo 
brasileiro. 
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Adeus aos “pneuzinhos” sem lipoaspiração

Criolipólise
É um tratamento que che-

gou há pouco tempo no Brasil 
e agora está disponível tam-
bém em Espigão do Oeste.

O tratamento consiste em 
uma técnica que congela a gor-
dura através de um aparelho, 
que posteriormente é elimina-
da através do sistema linfático, 
responsável pela absorção de 
detritos e macromoléculas que 
o corpo produz.

Segundo as empresárias e 
esteticistas Ângela Stocco e 
Rogéria Vieira, da Clínica Es-
tética, o aparelho pode eliminar 
até 25% da gordura localizada. 
O resultado pode começar a 
ser visto em média em 90 dias 
após a sessão. 

O tratamento é oferecido 
aos clientes da Estética em um 
plano, onde estará incluso uma 
sessão com o aparelho, 12 
sessões de drenagem linfática 
e uma consulta com uma nutri-
cionista, com direito a retorno.

     
Conheça um pouco mais 

do tratamento Criolipólise
Queimar os pneuzinhos? 

Que nada! A ordem agora é 
congelar os “extras” para dar 
cabo deles! Entenda porque a 
criolipólise atualmente é o tra-
tamento não invasivo mais efi-
caz para acabar com a gordura 
localizada.

Você faz parte do grupo de 
mulheres que sonha incinerar 
as gordurinhas a mais, mas 
morre de medo de encarar 
uma lipoaspiração? 

As células adiposas são 
submetidas a baixas tempe-
raturas e morrem. Sem corte, 
furo, anestesia, hematomas! 

Mas se essa maravilha 
existe faz tempo, por que só 
agora falamos dela? 

Porque a criolipólise, como 
outros tratamentos, precisa de 
um prazo para comprovar sua 
eficácia. E o fato é que ela se-
gue firme entre os especialis-
tas como menina dos olhos no 
quesito exterminadora das cé-
lulas adiposas. “É a única que 
oferece resultado em 100% 
dos pacientes”, elogia a der-
matologista Jandira Coscarelli, 
de Belo Horizonte-MG.

Além disso, as outras téc-
nicas existentes apenas di-
minuem as partículas gordu-
rosas. Não as destroem. “O 
acúmulo não volta, enquanto 
os outros métodos estão sujei-
tos ao novo inchaço da célula 
e retorno do tecido adiposo. 
E como a gordura é quebra-
da lentamente, é seguro (não 
causa embolia) e não provoca 
flacidez”, garante a dermato-
logista Mariana Barbato, de 
Florianópolis-SC.

Matéria de Roney Ribeiro 
DRT 1332/RO

Rua Alagoas, 2274 – Centro 
Fone: (69) 3481-2115
Espigão do Oeste- RO

Ângela Stocco e Rogéria Vieira

UltrassomPeeling de cristal

Estética

Endermoterapia

Dermatologia

Cellutec

Criolipólise
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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.

E SÓ EXISTE
UMA MANEIRA

DE AMAR RONDÔNIA.
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Diversão ou tranquilidade
em meio à Natureza!
O Cacoal Selva Park compreende uma imensa área que congrega, além do incrível com-
plexo de lazer, um confortável hotel com 64 unidades habitacionais, entre cabanas e 
apartamentos, todos muito bem equipados e espaçosos, agregando para o conforto de 
seus hóspedes: restaurante, lanchonete, piscinas e uma completa infraestrutura de lazer.
O Park passou por uma reestruturação em 2013 e inaugurou recentemente o complexo 
aquático Acqua Park, que compreende hidro, piscina infantil, piscina adulto com acqua-
-rampa e toboágua, além da incrível piscina de ondas.
O empreendimento está localizado em frente ao aeroporto do município de Cacoal, 
Rondônia, instalado em meio à selva tropical, e foi transformado em uma Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável, (RPPN) Reserva Particular do Patrimônio Natural. Nela 
há nascentes de águas minerais que abastecem o parque. 
A beleza exótica, a rica fauna e �ora juntam-se às incomparáveis fontes de águas mine-
rais e transformam o Cacoal Selva Park em um lugar realmente único em matéria de 
prazer e sensações, oferecendo aos hóspedes e visitantes dias inesquecíveis em contato 
direto com a natureza.

O empreendimento está localizado em frente ao aeroporto do município de Cacoal, 
Rondônia, instalado em meio à selva tropical, e foi transformado em uma Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável, (RPPN) Reserva Particular do Patrimônio Natural. Nela 

-
rais e transformam o Cacoal Selva Park em um lugar realmente único em matéria de 
prazer e sensações, oferecendo aos hóspedes e visitantes dias inesquecíveis em contato 


