“Tudo posso Naquele que me fortalece”
Filipenses 4:13
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O advogado, a advogada e a advocacia criminal
revista Ponto E caiu nas
A
graças dos seus leitores
que, pude perceber, rasgam

elogios ao trabalho capitaneado pelo seu diretor Jusmar Lustoza pela preocupação com os conteúdos, sua
apresentação, fazendo dela
uma revista diferenciada.
Um presente a todos que
acompanham a publicação.
Feliz por colaborar com
este editorial, discorro sobre a escolha da profissão
de advogado que deve ser,
como qualquer outra, pautada pela análise e reflexão
saudáveis e sensatas das
habilidades e desejos profundos da alma.
A profissão de advogado

é controvertida. Elogiada e
criticada, é, porém, a única
que consta em nossa Constituição Federal como um
dos pilares da Justiça e indispensável à sua administração (art. 133).
Ao escolher a área criminal, o advogado e a advogada deverão sempre ter
em mente que estarão sempre defendendo a pessoa e
seus direitos e não o crime
do qual o cliente é acusado.
Especialmente os criminalistas precisam ser combativos, não só para lutar
dentro do processo criminal
a favor de seu cliente, contra as cotas da acusação
ou eventuais injustiças das

sentenças, mas também
para enfrentar a oposição
ainda maior da sociedade
que muitas vezes não compreende suas ações.
E como sempre gosto de
frisar: na prática a teoria é
outra.
Finalmente, atento para
o fato de que, hoje, o advogado pode contar com uma
“4ª Instância”, com a possibilidade de recursos à OEA
– Organização dos Estados
Americanos, uma vez que o
Brasil é consignatário de vários tratados internacionais,
dentre eles a Convenção
Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José
da Costa Rica.

Roberto B. Parentoni é fundador, em 1991, do escritório PARENTONI ADVOGADOS – www.parentoni.com , especializado em Advocacia Criminal, é
advogado criminalista militante, atuante também no Tribunal do Júri, parecerista, autor de vários artigos e livros jurídicos, especialista em Direito e Processo
Penal pela Universidade Mackenzie, palestrante, atual presidente e fundador
do IDECRIM - Instituto Jurídico Roberto Parentoni - www.idecrim.com.br -,
onde ministra cursos de prática do Direito e do Processo Penal, e da OSCIP
denominada IBRADD - Instituto Brasileiro do Direito de Defesa - www.ibradd.
org.br . Parceiro do escritório Gordon Advogados Associados, de Cacoal-RO.
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Embolia Pulmonar
- entenda a doença que causa 15% das mortes súbitas
uando enumeramos doenças
Q
que podem levar à morte,
pouco nos lembramos da embo-

lia pulmonar (tromboembolismo
pulmonar). Ela causa 15% das
mortes súbitas, sendo que a metade das pessoas que morrem
por causa da embolia não sabe
que têm a doença.
Nosso sistema circulatório é
responsável por levar o sangue
pelo corpo todo. As veias, que
são parte desta função, também
funcionam como válvulas que
ajudam a fazer o sangue circular,
tudo para evitar que ele coagule. Quando há um ferimento ou
a gente se movimenta menos,
a circulação tende a ficar prejudicada, isso pode formar um
coágulo na corrente sanguínea,
o que passa a ser uma “ameaça
desgovernada”. A passagem de
um coágulo de uma veia maior, e
a entrada dele em um vaso mais
estreito, pode fazer uma trombose venosa. Se o coágulo se alojar
na artéria pulmonar, ele entope
os vasos causando embolia pulmonar. O problema é quando o
coágulo é muito grande ou, em
vez de um, são vários. São pedaços de trombos das veias das
pernas, coxas ou pelve que costumam embolizar (se soltar) para
os pulmões. A embolia pulmonar
é a forma de complicação mais
comum de outra doença, que é o
tromboembolismo venoso.
A grande maioria das tromboses venosas, fato que ocorre
antes da embolia pulmonar, são
assintomáticas (cerca de 80%).
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Às vezes pode se manifestar
por um desconforto na região do
tórax, falta de ar, tosse, escarro
com sangue, sendo que esses
sintomas podem ser encontrados
juntos ou isoladamente.
Fatores de risco para embolia
pulmonar: obesidade, tabagismo,
varizes, câncer, idade avançada,
insuficiência cardíaca, gravidez
e pós-parto, anticoncepcionais
com estrógenos, reposição hormonal, imobilidade prolongada,
cirurgias recentes, traumas, doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC), distúrbios na coagulação do sangue, entre outros. Nas
cirurgias, além do risco de formação de coágulos pelo próprio procedimento, estes pacientes ainda
ficam dias acamados sem poder
andar ou andando menos, o que
diminui a circulação de sangue
nas pernas, favorecendo a formação de coágulos.
O tempo de tratamento da embolia pulmonar é variável, e feito
às custas de anticoagulantes.

Imagem de angiotomografia de tórax, cujas setas apontam para imagens
de trombos nos vasos pulmonares,
configurando o quadro de tromboembolismo pulmonar.

Recomendações:
* Informe seu médico sobre os
fatores de risco para o tromboembolismo em sua família;
* Procure manter o peso ideal
para seu tipo físico e idade;
* Tente abandonar o cigarro, se
você fuma;
* Fique em pé e caminhe pelo
avião nas viagens longas. Nas
viagens de carro ou de ônibus,
não desperdice as oportunidades para descer do veículo e andar um pouco;
* Faça exercícios para estimular
a musculatura das pernas e a circulação sanguínea sempre que
for obrigado a permanecer muito
tempo sentado ou imóvel;
* Procure movimentar-se tão
logo seja liberado para levantar-se depois de um procedimento
cirúrgico ou de um período de
repouso.

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
Cacoal-RO

Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

Câncer de próstata e o exame em laboratório

próstata é uma pequena
A
glândula presente unicamente no sexo masculino, do

tamanho de uma noz, que faz
parte do sistema reprodutor do
homem. Localiza-se na região
anterior do reto e distal da bexiga envolvendo a uretra. Sua
principal função é a produção
de um líquido que contém
uma proteína PSA – Antígeno
Específico da Próstata que faz
parte do fluido seminal (semen). Os principais sintomas
de câncer de próstata são:
aumento da frequência urinária, especialmente à noite;
urgência para urinar; jato urinário mais fraco, intermitente;
e sensação de esvaziamento
incompleto da bexiga.
Conforme avança a idade,
aumenta a probabilidade de
aparecer a doença. É aconse-

lhável, em especial a partir dos
50 anos, que se faça exames
preventivos. O excesso de pudor dos homens faz com que
muitos não procurem o exame
mais conhecido que é o toque. É importante que se faça
desde cedo o teste de PSA no
sangue, realizado em laboratório. É um teste não invasivo,
efetuado no sangue, não sendo necessário estar em jejum,
e por isso pode ser feito em

qualquer altura do dia. Considera-se habitualmente que um
valor < 4 ng/mL é considerado
“normal”. O aumento deste valor requer atenção maior. Vale
salientar que o teste de PSA
no sangue contribui muito na
descoberta precoce do câncer
de próstata, porém o toque é
de suma importância para o
seu efetivo diagnóstico, o que
deve ser realizado por um
médico urologista.

Responsáveis técnicas:
Dra. Renata Bertão Azevedo de Freitas CRF/RO 1481
Dra. Nívea C. Ulkowski CRF/RO 1107
Dra. Mayara Rocha Brandão CRBM/PA 1905

Como ser uma boa mãe nos tempos atuais?

atividade profissional exerA
cida por mulheres fora de
sua residência, além de uma

liberdade, tornou-se uma necessidade. Mas, ao saírem em
busca de trabalho para obter
melhor qualidade de vida, as
mães acabam por se afastar
fisicamente do seu ambiente
doméstico. Considerando que
os cuidados maternos são de
longe a relação mais importante nos primeiros anos de vida,
surge a preocupação do quanto presente a mãe deve permanecer no lar para que não
prejudique o bem-estar emocional e afetivo das crianças.
As mães são as grandes
cuidadoras dos filhos, mas

elas podem dividir esta tarefa
com os pais ou contar com o
apoio dos avós da criança ou
ainda uma terceira pessoa. O
bebê não precisa de perfeição
de maternagem. Quando o assunto é cuidados maternos, a
qualidade do tempo se sobrepõe à quantidade. E no caso de
filhos adotivos também é possível ocorrer um relacionamento
profundo, onde a criança se
sinta segura e acolhida.
Muitos filhos sofrem com
a privação materna em casa.
Mesmo presente, a mãe (ou
mãe substituta permanente)
muitas vezes acaba sendo incapaz de proporcionar os cuidados amorosos que as crianças pequenas precisam. A privação traz consigo a angústia,
uma exagerada necessidade
de amor, fortes sentimentos de
vingança e, em consequência,
culpa e depressão. Se houver
qualquer dificuldade para o
cumprimento das atividades
ligadas à maternidade é necessária a ajuda de um psicólogo
para criar laços intensos com
os filhos.

Joanadarque Palmieri de L. Mello

- psicóloga CRP – 20/05423
- graduada pela Facimed
- especializanda em Neuropsicologia
Clínica de Osteopatia e Psicologia
joanadarquemello@hotmail.com
Fone: (69) 3441-3674
Cacoal-RO
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Homeopatia agora é especialidade odontológica!!!

M

uitos
profissionais
comemoraram
a
conquista alcançada durante a realização da 3ª
Assembleia Nacional das
Especialidades Odontológicas-Aneo, realizada em
São Paulo nos dias 15 e
16 de outubro/2014. Foi
dado enfoque aos paineis
da Odontologia – áreas
e abrangência de suas
especialidades e estágio
atual da pós-graduação
na profissão.
Logo após a aprovação da especialidade em
Homeopatia, a presidente
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da Associação Brasileira
dos Cirurgiões-Dentistas
Homeopatas - ABCDH,
professora Jussara Jorge
Giorgi, declarou ao Jornal
Odonto que “esta foi uma
luta árdua de 21 anos nos
quais sempre trabalhamos
no sentido de divulgar a
homeopatia, pois tínhamos consciência de que
a maior dificuldade era o
desconhecimento que as
pessoas têm sobre esta
prática. Ainda hoje, durante a Assembleia, percebi
que muitos acham que
apenas trocamos medica-

mentos da alopatia pelos
homeopáticos,
quando
na verdade a nossa especialidade tem um conceito sobre doença e saúde
muito mais profundo e que
norteia todas as nossas
atitudes na clínica”, disse
a especialista.
Para ela, o cirurgião-dentista homeopata tem
os instrumentos que favorecem a busca pela individualidade diagnóstica e
medicamentosa, além de
outros pontos importantes
que justificam por si só a
especialidade. “Demorou,
mas chegou, e temos noção da importância que é
sustentar este título. Pede
muito trabalho e cuidados constantes e estamos
prontos para isso, também!”, declarou Jussara
Giorgi.
Fonte: www.jornaldosite.com.br
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Câncer do intestino – prevenção e cura

D

iante da sua importância, voltamos a abordar o tema. O
câncer (CA) do intestino grosso
ou câncer colorretal é um dos tipos de cânceres mais frequentes
no mundo. No Brasil é o quarto
tumor mais incidente.
Não se sabe exatamente o
que causa o CA colorretal. Alguns
fatores de risco podem aumentar
a chance de uma pessoa desenvolvê-lo. São eles:
• Idade: mais comum acima de
50 anos. Pode, entretanto, ocorrer em pessoas mais jovens e,
raramente, em adolescentes.
• Dieta: dietas pobres em fibras
e ricas em gorduras e proteínas
animais.
• Antecedentes pessoais: História de doença inflamatória intestinal, principalmente retocolite
ulcerativa, pólipos intestinais ou
mesmo diagnóstico anterior de
CA colorretal.
• Antecedentes familiares: Parentes em primeiro grau de uma
pessoa com CA colorretal apresentam uma chance maior de novamente desenvolver a doença.
• Alterações genéticas: Terá especial importância para os casos
de câncer hereditário aquele que
não se origina a partir de pólipos.
Nas fases iniciais o CA colorretal pode ser pouco sintomático.
Os sintomas variam de acordo
com a localização. Os mais comuns são:
• Mudança nos hábitos intestinais;
• Diarreia, constipação ou sensa-

ção de que o intestino não é esvaziado completamente;
• Sangue vermelho vivo ou escuro nas fezes;
• Fezes mais finas que o usual;
• Gases, distensão ou cólicas
abdominais;
• Perda de peso sem motivo;
• Cansaço constante;
Estes sintomas não são exclusivos do CA colorretal, porém sua
presença sugere que você deva
procurar seu médico.
Para diagnosticar o CA colorretal o médico avalia a história
clínica, o exame físico e solicita
alguns exames:
• Pesquisa de sangue oculto
nas fezes: Pouco específico. Positividade indica necessidade de

colonoscopia, principalmente em
indivíduos acima de 50 anos.
• Enema opaco: Exame radiológico contrastado do intestino
grosso. Vem tendo menor indicação à medida que aumenta a
disponibilidade da colonoscopia
• Colonoscopia: É o exame de
eleição para casos suspeitos,
pois permite visualização direta
de lesões, biopsias e polipectomias. Atualmente existem modernos aparelhos com magnificação
de imagens, que permite análise
detalhada de pequenas lesões.
Podemos citar ainda a colonoscopia virtual e também os marcadores tumorais, úteis como monitorização após tratamento cirúrgico.

Av. Cuiabá, 2255
(esq. com XV de Novembro)
Fone: (69) 3443-2700 – Cacoal-RO
clinigastrocacoal@hotmail.com
Responsável técnico:
Dr. Douglas A. de Moura Rodrigues
- cirurgião geral e
gastroenterologista

A cirurgia é o tratamento de eleição quando se pretende a cura;
grupos selecionados de pacientes podem se beneficiar de esquemas
de radio e quimioterapia.
Se você tem fatores de risco ou sintomas suspeitos, procure seu
médico de confiança. Ele poderá esclarecer suas dúvidas.

CRM/RO 1204
- título de especialista em
Endoscopia Digestiva pela SOBED
(Sociedade Brasileira de Endoscopia
Digestiva)

Pais, professor e acadêmico
- o cenário ideal na educação
educação
universitária
A
nunca deixará de ser objeto de discussões. Assim sem-

pre foi e sempre será. Acredito,
porém, que muito pode ser feito com o que temos, desde que
cada um tenha a real dimensão
de seu papel nesse processo.
OS PAIS → Minha geração respondia muito bem aos
desafios e comparações, coisa que hoje é repudiada pela
grande maioria dos jovens.
Atualmente, a meu ver, funciona melhor um choque de realidade tal como um emprego,
uma visita a bairros menos favorecidos, ou até mesmo a um
bairro classe alta, enfatizando-se que as escolhas presentes

são as sementes das colheitas
futuras.
O PROFESSOR → Nossos
acadêmicos já se habituaram
a ouvir “vocês não vão conseguir”. Três minutinhos por aula
evidenciando que você está ali
porque acredita piamente que
eles são capazes já o faz um
professor diferenciado. E há
outras regras básicas, como:
prometa apenas se pode cumprir; alerte que não tolerará
determinado comportamento e
não tolere; cobre deles na exata medida do conhecimento repassado, etc..
Professor bom não é bonzinho, e professor bonzinho não
é bom.

O ACADÊMICO → É o ator
principal. Não deve e nem pode
se contentar com pouco. Está
investindo grande parcela da
melhor fase de sua vida, então
deve fazer bem feito, ou então
não fazer. O sentimentalismo e
o “coitadismo” não combinam
com a vitória. Podem até dar
uma sensação temporária de
êxito, mas a vida cobrará muito caro e, normalmente, sem a
possibilidade de reinício.
Otimizando-se o papel desempenhado por cada um dos
atores, certamente atingiremos
níveis muito mais altos, porém,
há de se estar aberto para revisão de paradigmas.

Edson Osival Furlanetto
- auditor fiscal da
Receita Federal do Brasil
- professor de Direito Tributário,
Direito Administrativo e
Direito Previdenciário na Unesc
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A importância do arquiteto
uando nos envolvemos
Q
em uma construção ou
em uma reforma, devemos

sempre nos lembrar da importância de se ter um arquiteto.
Estes profissionais contribuem
muito além da simples questão
estética da obra.
O profissional de Arquitetura participa de todas as fases
da construção, seja do planejamento urbano, edificações,
paisagismo e interiores, até a
produção de laudos, projetos,
fiscalização e execução da
obra, reunindo a arte de planejar e organizar espaços, pre-

servando a sua funcionalidade
com classe e elegância, sempre observando os desejos e
necessidades de cada projeto.
Ainda, com este auxílio do
profissional, é possível realizar
economia de recursos financeiros, tempo e mão de obra,
pois conhecem os materiais e
os produtos adequados para
cada tipo de construção, otimizando ao máximo os custos.
Esse indispensável acompanhamento garante ao cliente o
máximo de perfeição e comodidade para sua construção ou
reforma.

Beatriz Marquiori Alves
- arquiteta e urbanista formada pela
PUC-Campinas/SP
- design de interiores pela
Escola Pró-Arte – Campinas/SP
Fone: (69) 9960-1931
beatrizmarquiori@gmail.com
Cacoal-RO

Justiça baiana proíbe apreensão de veículo com
IPVA atrasado

A

Justiça determinou a suspensão da blitz do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA em toda a Bahia.
A liminar deferida no dia 12 de
setembro atende a uma ação
movida pela Ordem dos Advogados da Bahia (OAB).
A decisão é da juíza Maria
Verônica Moreira Ramiro, da
11° Vara da Fazenda Pública.
Segundo a juíza, a realização
de blitz e apreensão de veículo
por falta de pagamento do IPVA
configuram exercício ilegal da
administração pública e desrespeito aos princípios constitucionais. Em seu entendimento, a
magistrada assevera que reter
um veículo por inadimplência de
IPVA seria o mesmo que reter a
casa própria por inadimplência
de IPTU.
Com a decisão, o governo
deve cobrar o imposto utilizando
meios previstos na legislação,
sem que haja apreensão dos
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automóveis dos contribuintes
baianos por conta da falta de pagamento do IPVA, sob pena de
multa de R$ 50 mil por operação
de blitz.
O envolvimento da OAB da
Bahia no caso começou em
novembro de 2013, quando o
conselheiro Domingo Arjones,
do Conselho Pleno da OAB-BA,
encaminhou a questão da blitz do
IPVA à Comissão de Direito Tributário da entidade.
De acordo com o diretor do
Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), major Luigi Genésio, a Blitz do IPVA é para
verificar se o veículo está com os
documentos em dia, conforme
previsto pelo Código de Trânsito
Brasileiro, e não é, portanto, uma
coação para o pagamento do imposto. Ele disse que o órgão ainda não foi notificado pela Justiça
sobre a suspensão da blitz. Esta
decisão poderá ser adotada nos
demais estados do País.

Dr. Eduardo Caramori
- advogado OAB/RO 6147 e
OAB/PR 66583
- graduado pela
Universidade Norte do Paraná
- pós-graduado em
Direito Penal e Processo Penal
- pós-graduando em Direito do Trabalho
CARAMORI & CARAMORI ADVOGADOS
eduardocaramori.adv@hotmail.com
Fone: (69) 3442-7736 / 8424-3833
Rolim de Moura – RO
Fone: (43) 9980-3935
Londrina – PR

Ortodontia é Qualidade de Vida!
O tratamento com aparelho dói?
- No início do tratamento chega a ser incômodo, mas com o passar dos
primeiros dias, tudo volta ao normal. Como o atrito entre o fio e o bráquete
autoligado é menor, a sensação de desconforto dura menos para quem
usa o aparelho autoligado.

Doutor, meu tratamento ortodôntico vai demorar?
- Em minha prática clínica diária é muito comum as pessoas me perguntarem se o tratamento ortodôntico vai demorar, e a resposta é: DEPENDE. Após vários estudos, descobriu-se que as borrachinhas do aparelho mais comumente usado oferecem um considerável atrito durante
a movimentação dental, e foi pensando em minimizar este efeito que se
desenvolveu o aparelho autoligado.
O que é aparelho autoligado?
- É o aparelho no qual as próprias “pecinhas” (bráquetes) possuem um
encaixe próprio para prender o fio, não necessitando de borrachinhas, ou
seja, o encaixe presente no bráquete substitui a famosa borrachinha colorida com uma eficácia muito superior ao aparelho que a usa.

O tratamento com aparelho autoligado custa mais caro?
- Como se trata de um tipo de tratamento um pouco mais sofisticado, o
investimento neste tratamento é um pouco maior se comparado ao aparelho convencional. Entretanto, os benefícios também são maiores, o que o
torna uma excelente opção, principalmente para pessoas que “temem” a
cadeira do dentista, ou que dispõem de pouco tempo para ir ao dentista,
pois o intervalo entre as manutenções é maior, de modo que se pode
concluir um tratamento com aparelho autoligável indo menos vezes ao
dentista do que com o aparelho convencional (de borrachinha).
O que devo fazer para iniciar meu tratamento?
- Caso queira iniciar seu tratamento, ou já tenha um aparelho instalado
e queira dar continuidade ao seu tratamento com o Dr. Roberto, basta
agendar sua consulta através dos números (69) 3442-5587 ou 8475-5003,
para uma avaliação do seu caso.

“Mostre seu sorriso,
não seu aparelho”

É verdade que o tratamento termina mais rápido?
- Sim, mas para isso é necessário que haja colaboração por parte do
paciente. Não se deve pensar que aparelho autoligado resolve tudo sozinho. Manutenções são necessárias, e às vezes alguns ajustes também.
É necessário seguir fielmente as orientações dadas pelo profissional para
que não haja danos à boca, dentes envolvidos e ao próprio aparelho.
Os intervalos entre as manutenções podem ser mais demorados?
- Sim, o intervalo entre as manutenções variam de um a dois meses,
entretanto, no máximo a cada 60 dias é necessário um acompanhamento
para fazer novos ajustes com o intuito de conduzir a movimentação dentária, bem como avaliar a higiene do paciente.
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N

atural do Paraná, o Dr. Leônidas chegou recentemente a Rondônia
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 aparelho 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.

Q

uando 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 (fragilidade dos ossos); doenças em tendões e as famosas bursites; dores
difusas pelo corpo; doenças autoimunes, como o lúpus, esclerose sistêmica 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.”
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Dr. Leônidas Tondo
CRM/RO 3612
- Graduado em Medicina
pela Universidade Federal do Paraná
- Residência em Clínica Médica
- Residência em Reumatologia
- Registro e qualificação de especialista em Clínica Médica nº 908
- Registro e qualificação de especialista em Reumatologia nº 909
- Título de especialista pela
Sociedade Brasileira de Reumatologia
- Título de especialista em Reumatologia pela Associação Médica
Brasileira
leonidastondo@yahoo.com.br

Síndrome do túnel do carpo

É

uma neuropatia resultante da
compressão do nervo mediano no
canal do carpo, estrutura anatômica
que se localiza entre a mão e o antebraço. Através desse túnel rígido,
além do nervo mediano, passam os
tendões flexores que são revestidos
pelo tecido sinovial. Qualquer situação que aumente a pressão dentro do
canal provoca compressão do nervo
mediano e há síndrome do túnel do
carpo. A causa principal é a L.E.R.
(Lesão do Esforço Repetitivo), gerada
por movimentos repetitivos, como digitar ou tocar instrumentos musicais.
Existem também causas traumáticas
(quedas e fraturas), inflamatórias
(artrite reumatoide), hormonais e
medicamentosas. Tumores também
estão entre as possíveis causas da
síndrome.
Dois testes ajudam a estabelecer
o diagnóstico: o teste de Phalen e o
teste de Tinel. O primeiro consiste em
dobrar o punho e mantê-lo fletido durante um minuto. Como essa posição
aumenta a pressão intracarpeana, se
houver compressão do nervo, os sintomas pioram. O teste de Tinel consiste em percutir o nervo mediano. Se
ele estiver comprometido, a sensação
será de choque e formigamento. Em

alguns casos é necessário pedir uma
eletroneuromiografia para fechar o
diagnóstico.
A doença também tem associação com alterações hormonais, como
menopausa e gravidez, o que explica
a maior frequência em mulheres na
faixa de 35 a 60 anos. Outras doenças associadas são diabetes mellitus,
artrite reumatoide e doenças da tireoide. O principal sintoma é a parestesia, uma sensação de formigamento,
de dormência, que se manifesta mais
à noite e ocorre fundamentalmente na
área de enervação do nervo mediano. A evolução da síndrome dificulta
manipular estruturas pequenas e executar tarefas simples, como pregar
um botão, enfiar uma agulha, segurar
uma xícara.
O tratamento leva em conta o grau
de comprometimento da doença. Esgotadas as possibilidades de tratamento clínico, é indicada a cirurgia.

Videodermatoscópio
- analisa o couro cabeludo e os fios

A

tricoscopia ou dermatoscopia do
couro cabeludo é uma técnica de
microscopia feita por dermatoscópio
portátil ou videodermatoscópio para a
análise do couro cabeludo e dos fios.
Esta ferramenta possibilita ao dermatologista estabelecer o diagnóstico
diferencial das causas de queda de
cabelo e, no caso do videodermatoscópio, acompanhar cada caso, já que
as imagens podem ser armazenadas
e posteriormente comparadas.

Dr. Marcus Vinícius Oliveira Moura
- médico ortopedista e traumatologista
- CRM/RO 1783
- especialista em dor crônica
- terapia por ondas de choque
- eletroneuromiografia
Fone: (69) 3441-2483
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

Um beijo na boca pode transmitir doença?
- o assunto é mononucleose

A

mononucleose é uma doença
causada pelo vírus de Epstein-Barr. Ele invade as células que
revestem o nariz e a garganta, afetando os linfócitos B (glóbulos brancos responsáveis pela produção de
anticorpos). Esta infecção pode ser
assintomática ou apresentar febre
alta, dificuldade para engolir, tosse e
outros sintomas.
A infecção causada por este vírus é muito frequente e afeta principalmente crianças, adolescentes e
adultos igualmente. Cerca de 50%
das crianças já sofreram este tipo de
infecção antes dos cinco anos de idade. Os adolescentes e os adultos jovens costumam contrair mononucleose infecciosa pelo beijo ou contato

íntimo com alguém já infectado.
No geral, a pessoa com mononucleose está recuperada em poucas
semanas. Porém, uma pequena proporção de doentes necessita de meses para ficar curada. Há controvérsias sobre a cronicidade da infecção.
A mononucleose pode ser transmitida
principalmente pelo beijo ou contato
com secreções orais. Raramente é
transmitida pelo contato sexual ou
transfusão de sangue. Após infectar
um novo hospedeiro, o vírus tem um
período de incubação que varia entre
30 a 45 dias, para então apresentar
os sintomas. Em crianças mais novas
esse período pode ser menor.
Algumas pessoas que foram infectadas com a mononucleose podem

contaminar outras pessoas mesmo
depois que os sintomas cessaram,
sendo que o período de transmissão
pode durar um ano ou mais.
Os sintomas da mononucleose
podem incluir fadiga, sensação geral
de mal-estar, dor de garganta, inflamação de garganta que não melhora com o uso de antibióticos, febre,
inchaço dos gânglios linfáticos no
pescoço e axilas, amígdalas inchadas, dor de cabeça, erupção cutânea,
baço suavemente inchado.
Sintomas como febre e dor de
garganta geralmente diminuem dentro de duas semanas. No entanto, outros sinais, como fadiga, aumento dos
gânglios linfáticos e baço inchado,
podem durar por algumas semanas.

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:
Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549
Fone: (69) 3443-2689
Cacoal-RO
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Desaposentação
- uma possibilidade de melhoria no valor do benefício

escrevi sobre a matéria
JdosáemCongressos
2010, quando nos anais
de Direito Pre-

videnciário sinalizavam uma
possibilidade de mudança ao
segurado que havia se aposentado e continuava contribuindo
para a Previdência Social, com
a finalidade de obter um valor
mais benéfico, em contraponto
do fator previdenciário mais o
fator idade que restringe significativamente o valor do benefício
do aposentado.
A desaposentação é o meio

pelo qual objetiva permitir ao segurado já aposentado que abra
mão deste benefício e venha
obter outro melhor, em razão
de contribuições posteriores.
Perante os Tribunais dos Estados foram muitos os julgados
com possibilidade de recálculo,
revisão, renúncia ou desaposentação, outros até negando
o pedido, entendendo que deve
haver a devolução dos valores
recebidos.
O Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão favorável

pela renúncia à aposentadoria
objetivando o aproveitamento
do tempo de contribuição e posterior concessão de novo benefício, independente do regime
previdenciário que está filiado.
Com toda essa discussão,
atualmente está no Supremo
Tribunal Federal (STF), através do Recurso Extraordinário
381367, o que já foi pautado
por duas vezes, obtendo 2 votos favoráveis ao recálculo e
2 votos contra, com pedido de
vista por um dos Ministros. Assim, se for favorável a decisão
do STF, pode beneficiar mais de
500.000 aposentados que voltaram a trabalhar e contribuem
para a Previdência Social.
Dra. Julinda da Silva
- advogada OAB/RO 2146
- especialista em Direito Processual
Civil, Previdenciário e Tributário
- coordenadora e docente do curso de
Direito da FAROL
Julinda da Silva. Advogados Associados

Equipe: (esq. p/ dir.) Dra Luciana Oliveira, Dra Greyce Kellen R.S.
Cabral, Dra. Julinda da Silva e a estagiária Aline Dutra.

Fone (69) 3443-1570
Cacoal-RO

Preciso parar de fumar! E agora?
O mais importante é não deixar para amanhã o que pode ser
feito hoje mesmo. Todo dia é dia
de parar de fumar! Pense bem: é
a sua saúde e a dos seus familiares que está em risco. Procure
ajuda agora mesmo!

cigarro é o principal fator de
O
risco evitável para doenças.
Estima-se que no ano de 2015,

cerca de seis milhões de pessoas no mundo morrerão por problemas relacionados ao fumo,
sendo que cerca de 95% desses
são cânceres, doenças do coração, da circulação (infarto e derrame) e respiratórias. No Brasil,
um estudo recente mostrou uma
realidade alarmante: 16,1% da
população adulta residente nas
capitais é fumante! Apesar de
estar ciente dos riscos, a maioria
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permanece fumando, e prejudicando não somente a si, mas todos ao seu redor, pelo tabagismo
passivo.
Como todos sabem, parar de
fumar é difícil. E muito! Porém nos
dias de hoje ninguém precisa passar por esse processo sozinho. Já
estão disponíveis no mercado medicamentos que auxiliam bastante
o paciente nessa árdua tarefa de
parar de fumar, sejam eles na forma de comprimidos, adesivos ou
gomas de mascar, devendo ser
prescritos por um médico.

Dr. Guilherme Eler de Almeida
CRM-RO 4079
- Pneumologia
- Clínica Médica
Hospital dos Acidentados e
Maternidade São Lucas
Rua Luther King, 2399
(69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal – RO
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Sobre os adicionais favoráveis
ao trabalhador

Morte súbita

ma matéria veiculada no site do
U
TST, no dia 26/09/2014, chamou minha atenção pelo preceden-

súbita é a segunda maior
Avensmorte
causa de mortalidade entre jocom problemas cardíacos no

te que cria. Eis o resumo que fiz da
notícia:
A Sétima Turma do Tribunal
Superior do Trabalho afastou a argumentação de que o artigo 193,
parágrafo 2º, da CLT prevê a opção pelo adicional mais favorável
ao trabalhador, sob o entendimento de que normas constitucionais e
supralegais, hierarquicamente superiores à CLT, autorizam a cumulação dos adicionais.
De acordo com o relator do recurso, ministro Cláudio Brandão, a
Constituição da República, no artigo 7º, inciso XXIII, garantiu de forma plena o direito ao recebimento
dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, sem
qualquer ressalva quanto à cumulação, não recepcionando assim
aquele dispositivo da CLT. Em sua
avaliação, a acumulação se justifica em virtude de os fatos geradores dos direitos serem diversos e
não se confundirem.
O relator explicou que a opção
prevista na CLT é inaplicável também devido à introdução no sistema jurídico brasileiro das Convenções 148 e 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “que
têm status de norma materialmente
constitucional ou, pelo menos, supralegal”, como foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal.
A Convenção 148 “consagra a
necessidade de atualização cons-
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tante da legislação sobre as condições nocivas de trabalho”, e a 155
determina que sejam levados em
conta os “riscos para a saúde decorrentes da exposição simultânea
a diversas substâncias ou agentes”. Tais convenções, afirmou o
relator, superaram a regra prevista
na CLT, no que se refere à percepção de apenas um adicional quando o trabalhador estiver sujeito a
condições insalubres e perigosas
no trabalho. “Não há mais espaço
para a aplicação do artigo 193, parágrafo 2º, da CLT”, assinalou.

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

Brasil. No entanto, o problema pode
acontecer em qualquer faixa etária. A
doença passou a ser conhecida depois das mortes repentinas de jogadores de futebol em campo.
As pessoas que sofrem desse
mal, quando submetidas a esforço
intenso, caso de atletas profissionais,
por exemplo, podem apresentar arritmias, ou seja, os impulsos elétricos
que fazem o órgão pulsar se tornam
desordenados e o coração subitamente para. Muitas vezes as arritmias
cardíacas não provocam sintomas e,
por isso, grande parte da população
desconhece seus riscos.
A falta de informação é um dos
principais fatores que podem levar à
morte súbita. Pacientes que tenham
ocorrência desse tipo em suas famílias devem sempre fazer exames
cardiológicos para averiguar se têm
alguma condição a ser tratada.
As mortes súbitas no exercício e
no esporte estão relacionadas a alguma doença preexistente. Em uma
faixa etária inferior a 35 anos, as causas mais frequentes são cardiopatias
congênitas, genéticas ou ainda infecciosa, contraída por meio de uma virose ou doença de Chagas.
Uma das principais doenças genéticas do coração, a Síndrome de
Brugada, é a responsável por aproximadamente 20% das mortes súbitas
entre jovens, geralmente do sexo
masculino. A maioria dos episódios
de morte súbita ocorre em ambien-

tes não hospitalares, cujo tempo
para atendimento e desfibrilação é
inversamente proporcional à chance
de sobrevida e recuperação. Porém,
com os tratamentos e cuidados devidos, a sobrevida desses pacientes é
bastante alta, e existem inúmeros tratamentos que podem trazer mais segurança e tranquilidade para o dia a
dia. Atividades físicas de baixa intensidade, por exemplo, são altamente
recomendadas e garantem qualidade
de vida para os portadores de tais
condições cardiológicas.

Dra. Flávia Denise de Melo Silva
- Cardiologia, Clínica Médica e
Ecocardiografia
CRM/RO 3631
CMC - Centro Médico Cacoal
Av. Cuiabá, 1626
Fone: (69) 69 3441-2001 / 8494-3998
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Av. São Paulo, 2539
denise.flavia@yahoo.com.br
Cacoal-RO

FestCineamazônia
- o cinema ao alcance de todos
O FESTIVAL
FestCineamazônia é um evento que tem como
objetivo principal divulgar, integrar e promover
discussões em torno da produção de cinema e vídeos
nacionais e internacionais, legendados ou narrados
na Língua Portuguesa, em especial que tenham como
temática central o meio ambiente.
O festival acontece uma vez por ano, em Porto
Velho, no mês de novembro. Em 2014, em sua 12ª
edição, foi concluído mais uma vez com grande sucesso. O ator paraense Cacá Carvalho, de renome
nacional, foi convidado para a missão de apresentar
a programação da mostra competitiva e foi também o
Mapinguari da noite de abertura do festival no Teatro
Banzeiros.
A primeira edição do FestCineamazônia aconteceu em 2003 e superou todas as expectativas. A adesão do público foi tão grande que as salas de exibição
tradicionais foram pequenas. Hoje, o festival adquiriu
uma forma itinerante. Acontece simultaneamente
em espaços tradicionais e em espaços alternativos:
Cinema no Circo, Cinema no Terreiro e Cinema nos
Bairros.
O FestCineamazônia exibe e pensa o meio ambiente, não somente por meio da produção independente de trabalhos audiovisuais. É um espaço de várias cenas e um objetivo comum: colocar a arte e a
técnica da sétima arte a serviço da preservação da
natureza e da sustentabilidade da vida no planeta.

O

ao Troféu Mapinguari; a Mostra de Filmes Convidados
– são produções cinematográficas de grande importância para o cinema nacional e mundial focados nas
temáticas anuais do Festival; a Mostra Paralela – exibição de todos os trabalhos enviados para o FestCinemazônia; o Cinema no Circo – sessões realizadas
dentro de tenda de circo, com sessões intercaladas
com apresentações circenses; A Escola Vai ao Cinema – oportunidade em que as escolas da rede pública
do ensino fundamental e médio assistem aos vídeos
e filmes do FestCinemazônia em salas de cinema; o
Cinema nos Bairros – visando a popularização do cinema brasileiro estimulando e valorizando a produção
local de trabalhos (o FestCinemazônia realiza sessões em 04 bairros distintos da Capital); o Cinema nos
Terreiros – pensando na diversidade cultural existente
o FestCinemazônia promove sessões em terreiros de
candomblé e umbanda da cidade; Mesa Redonda e
Debates – espaço dedicado aos estudantes e universitários, intelectuais e profissionais do cinema, onde
ocorrem discussões e reflexões sobre temáticas de
interesse geral; Oficinas de Direção e Produção de
Vídeos – ocorrem durante todos os dias de evento
voltados para profissionais da área e estudantes de
comunicação em parceria com a Secretaria de Audio
Visual do Ministério da Cultura – CTAV, Anima Mundi
e IBM; Cinema no Beiradão – visando levar a sétima
arte para populações tradicionais e ribeirinhas que vivem às margens dos rios amazônicos e que nunca
tiveram acesso a uma sala de cinema; Mostra Arco
Íris - realizada com o objetivo de levar ao público em
geral discussões através da sétima arte sobre diversidade sexual, especialmente num momento que se
discute a homofobia nos mais diversos locais do País.
O FestCineamazônia tem apoio cultural da Prefeitura de Porto Velho, Sema, Funcultural, Teatro
Banzeiros e Iphan. Parceiros de mídia: Rádio Parecis
FM, Multisoluções e Canal Brasil. O FestCineamazônia é membro do Green Film Network e Fórum dos
Festivais.
www.cineamazonia.com

O MAPINGUARI
O Mapinguari é um animal que pertence ao imaginário dos povos da Amazônia. Símbolo lúdico da
defesa da floresta, o Mapinguari é o troféu do FestCineamazônia; um prêmio cada vez mais disputado por
aqueles que fazem da sétima arte um manifesto em
defesa da preservação da natureza, e, com ela, de
toda a espécie de esperança.
PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
O festival apresenta formatos variados de exibições. A Mostra Competitiva – filmes e vídeos selecionados de todo o País por comissão de renomados jurados atuantes no cinema brasileiro e que concorrem
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Papel de parede
- um toque de bom gosto

Q

uando você escolhe um papel de parede para seu ambiente,
você está escolhendo qualidade de vida. Não é a toa que
americanos e europeus não dispensam o papel de parede para
sua casa, pois ele proporciona conforto, aconchego e bem estar,
fatores essenciais para quem procura descansar depois de um
dia corrido e cansativo como os dias atuais. Com certeza, depois
de pronto o ambiente, você e seus convidados irão adorar o resultado moderno e sofisticado que você escolheu.
Uma das grandes vantagens do papel de parede é a sua aplicação e a durabilidade.
A aplicação na maioria dos papeis de parede são feitas com
cola a base de água, não deixando odor e nenhum tipo de pó ou
poeira. É uma aplicação limpa, segura e rápida que evita qualquer irritação a pessoas alérgicas e crianças.
O papel de parede bem aplicado e bem cuidado tem vida útil
longa, de no mínimo de oito anos, dependendo do tipo de papel
escolhido.
A conservação do papel de parede é muito prática e simples.
Basta passar um pano úmido com sabão de coco ou neutro em
toda a superfície do papel. Nos papéis superlaváveis e emborrachados pode-se até esfregar uma esponja em cima das sujeiras
mais resistentes, e posteriormente passar um pano seco, e pronto. Desta forma seu papel vai durar muito mais tempo.
De maneira organizada, sem aborrecimentos e transtornos,
sem sujeiras ou barulhos, você terá seu ambiente decorado com
o que há de mais moderno no mundo da decoração.
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Revisão de contratos de
empréstimos e financiamentos

omumente temos nos deparado
C
com consumidores que firmam
contratos com instituições bancárias

Rejeição de implante dental
- pode ocorrer?

uitos pacientes perguntam
M
se pode ocorrer a rejeição
de um implante. A perda de um

implante significa que ele não
se integrou ao osso corretamente, ou que a integração foi
perdida depois de algum tempo.
O implante odontológico é
feito de titânio que é um metal
que não sofre corrosão quando inserido no corpo humano
e não apresenta fenômenos de
rejeição imunológica. A rejeição
propriamente dita é quando o
sistema imunológico da pessoa
identifica um corpo estranho e
tenta destruí-lo ou removê-lo do
corpo para defender a integridade do indivíduo.
Na verdade um implante
pode sim ser perdido, porém
por mecanismos diferentes que
podem ocorrer isolados ou em
conjunto. Podemos citar de forma sucinta alguns fatores como:
sobrecarga de força sobre o
implante, infecção ao redor do
implante, fixação insatisfatória
do implante no momento da
instalação, técnica cirúrgica inadequada, qualidade dos implantes, higiene do campo cirúrgico.
O sucesso da técnica é devido a um bom conjunto de fatores. As características do titânio,

sem dúvida, são positivas, mas
por si não garantiriam o sucesso do procedimento. O sucesso
depende, em suma, do planejamento da técnica cirúrgica e
de um profissional competente
e bem treinado. Cada caso é
um caso. É importantíssimo que
seja feita uma avaliação minuciosa para que haja a indicação
correta e precisa do tratamento.

e financeiras sem o necessário conhecimento de seus direitos que nem
sempre encontram consonância com
o Código de Defesa do Consumidor,
vindo a posteriormente amargar em
prejuízos imensuráveis que podem
significar a perda de seus bens por
endividamento.
Ora, para cada empréstimo ou
financiamento, o fornecedor obriga-se a prestar informação adequada e
completa, incluindo a forma de cálculo do valor das prestações mensais,
bem como o impacto no orçamento
familiar, de fundamental importância
para o consumidor, visando evitar a
mazela do superendividamento.
As multas de mora decorrentes
de inadimplemento de obrigações
decorrentes de contrato não poderão ser superiores a 2% do valor da
prestação. Cumpre asseverar que
os Tribunais pátrios têm entendido
que o valor de 2% da multa moratória
se estende a todos os contratos de
consumo, não se limitando apenas
aos contratos de outorga de crédito e
concessão de financiamento, embora
o CDC assim disponha.
Os bancos costumam cobrar “comissão de permanência” por inadimplemento. Esta taxa deve estar prevista em contrato - não pode cumular
com a correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa
contratual - devendo corresponder à
taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central. Os juros de mora em

qualquer relação jurídica estão limitados a 1% a.m. com exceção das
instituições financeiras que não estão
incluídas nesta limitação.
Segundo a melhor doutrina, os
fornecedores têm, inclusive, o dever
de informar e aconselhar os consumidores acerca de todos os riscos do
contrato, sobretudo os decorrentes
da impossibilidade de pagamento.
Entretanto, não é isso que ocorre no
cotidiano. A falta de informação acaba causando transtornos e constrangimentos ao devedor que somente
poderão ser solucionados através
da contratação de profissional com
especialidade no ramo do direito bancário para o ajuizamento de medida
judicial cabível.

Dr. José Júnior Barreiros
– advogado - OAB/RO 1405
Advocacia Barreiros
www.advocaciabarreiros.com
Rua Anísio Serrão, 2485, Centro
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO

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 - 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
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Stalking - perseguição obsessiva Quando devo levar
meu filho a um psicólogo?
“Stalking” é a perseguição obses- cial ofensivo, existe a possibilidade

O

siva a uma pessoa, causando-lhe
ansiedade e medo, de modo a prejudicar o estilo de vida da vítima. O
agente do stalking, stalker, tem uma
conduta de assédio correspondendo
a uma perseguição obsessiva à vitima, tentando persistentemente manter-se próximo a essa, seja por amor,
desamor, vingança, ódio, inveja ou
até mesmo brincadeira.
O stalker se utiliza dos seguintes
métodos: repetidas ligações no celular da vítima; SMS; observa e espera
a vítima sair de sua casa ou trabalho;
envia presentes indesejados, cartas,
e-mails; provoca encontros, com objetivo de impor sua presença, agredindo psicologicamente a vítima.
Atualmente o meio mais utilizado pelo stalker é o uso da internet.
Pelas redes sociais, o agente envia
convites insistentes, recados, ofensas à vítima. O caso mais comum do
stalking se dá no rompimento de um
relacionamento amoroso, em que um
dos envolvidos, não se conformando
com a situação (patologia do apego),
e movido por sentimento de perda
que evolui para o ódio, promove uma
perseguição obsessiva ao ex, na tentativa de destruir a sua vida.
Os stalkers são classificados
como: rejeitado, perseguidor, retardado, vingativo, erotomaníaco e sádico.
A prática do stalking configura
contravenção penal de perturbação
da tranquilidade, tipificada no artigo
65 do Decreto-Lei 3.688/41. Apesar
de ser infração penal de menor poten-
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de aplicação das medidas protetivas
previstas na Lei 11.340/06 (Lei Maria
da Penha) caso a perseguição seja
direcionada à mulher, prevalecendo
as relações domésticas.
Assim, caso esteja sendo vítima
do “stalking”, consulte um advogado
especializado a fim de tomar as providências necessárias para resguardar
seus interesses.

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

com os filhos é amAparecepreocupação
pla, principalmente quando algo
não estar bem. Se ainda são

bebês, a preocupação diz respeito
ao choro, que pode ser a famosa cólica, fome, sede, entre outros fatores
que a criança não saberá dizer, pois
ainda não dispõe do recurso da fala.
Quando crescem um pouco mais, a
preocupação passa a ser com seu
desenvolvimento, seja ele físico ou
mental. “Porque já tem um aninho
e ainda não anda, ou não fala, quase não dorme, ou ainda ele é muito
chorão!”. Crescem um pouco mais e
lá vem a bendita adolescência, e a
preocupação com a formação moral
perseguem os pais: “será que esses colegas são boas companhias?
Como sei se estão usando drogas, ou
fumando escondido? Eles viram adultos e continuam as preocupações:
“Será que são ou serão felizes?”, e
assim vai...
Mas algumas preocupações são
mais relevantes que outras e torna-se
necessário observar alguns sintomas,
como por exemplo, quando estão na
vida escolar e já passaram pela alfabetização mas frequentemente apresentam troca de letras, dificuldades
de concentração e/ou atenção ou
mesmo de socialização, podem estar
demonstrando algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Se estiverem
na adolescência e apresentarem dificuldades significativas de relacionamento, um comportamento que pareça com tristeza profunda, isolamento,
falta de apetite, dores abdominais
constantes, apatia e evitarem fazer

as refeições na presença de outras
pessoas, pode significar algum tipo
de transtorno alimentar.
É importante estar atendo para
sintomas como: tristeza profunda seguida ou não de choro; isolamento;
agressividade física ou verbal; dores
generalizadas sem diagnóstico médico; falta de disposição constante;
dificuldades de aprendizagem ou de
relacionamento, pois tais sintomas
podem estar relacionados com problemas psicológicos, dos quais muitos necessitam de acompanhamento
especializado. É hora então de procurar um psicólogo.

Rosângela Martins Vieira
- psicóloga e psicopedagoga
CRP 20/00709
- docente da Facimed
- especialista em
Psicopedagogia e Gestão Escolar,
Saúde Mental e Atenção Psicossocial
Clínica de Osteopatia e Psicologia
rmv1000@hotmail.com
Fone: (69) 3441-3674
Cacoal-RO

Fratura de coluna no idoso

A

osteoporose é uma doença
que enfraquece os ossos
gradualmente, fazendo com que
se tornem quebradiços e afeta
mais de 28 milhões de pessoas.
Se não for prevenida ou tratada,
a osteoporose pode progredir,
de forma indolor, até que ocorra
uma fratura.
A osteoporose grave pode
causar fraturas por compressão
na coluna, assim como pode
causar fraturas nos pulsos e
quadris. Ocorre quando o corpo
vertebral da coluna desmorona
causando dores fortes, deformidades e perda de altura. Fraturas
por compressão ocorrem com
mais de 700.000 pacientes por
ano nos Estados Unidos e são
mais frequentes que fraturas nos
quadris. Usualmente resultam
em incapacitação prolongada.
Com o avanço da cirurgia minimamente invasiva na coluna,
atualmente podemos tratar este
tipo de problema reconstruindo
a vertebral por técnica percutânea que diminui a agressão ao
corpo.
Atualmente existem dois tratamentos terapêuticos e preventivos para fraturas por compressão: vertebroplastia e cifoplastia.
Vertebroplastia
A vertebroplastia foi desenvolvida originalmente na França em
1986. Foi aperfeiçoada e está
disponível nos Estados Unidos
desde 1991. A vertebroplastia é
um procedimento minimamente
invasivo e não cirúrgico, projetado para aliviar as dores das fraturas por compressão. Vertebroplastia significa literalmente con-

sertar o corpo vertebral. Além de
aliviar a dor, os corpos vertebrais
que estão enfraquecidos, mas
ainda não estão fraturados, podem ser fortalecidos, prevenindo
problemas futuros.
Cifoplastia
A cifoplastia é outro tratamento promissor para pacientes
imobilizados devido à dor causada pelas fraturas por compressão do corpo vertebral associadas à osteoporose. Assim como
a vertebroplastia, a cifoplastia
também é um procedimento minimamente invasivo que pode
aliviar até 90% das dores causadas pelas fraturas por compressão. Além de aliviar a dor, a
cifoplastia também pode estabilizar a fratura, recuperar a altura e
reduzir deformidades.
Os benefícios da vertebroplastia e da cifoplastia
As limitações dos tratamentos tradicionais para fraturas por
compressão disponíveis levaram
ao refinamento de procedimentos como as vertebroplastias e
cifoplastias. Esses procedimentos oferecem novas opções para
compressões por fraturas e são
projetados para aliviar a dor,
reduzir e estabilizar as fraturas,
reduzir deformidades da coluna e parar com o efeito “espiral
descendente” das osteoporoses
sem tratamento. Benefícios adicionais desses procedimentos
incluem:
-Curto período cirúrgico.
-Anestesia geral ou local.
-Tempo médio de internação
hospitalar de um dia.

-Os pacientes podem retornar
rapidamente às suas atividades
diárias.
-Não é necessária a utilização de gesso ou de aparelhos
ortopédicos.
Tanto a vertebroplastia quanto a cifoplastia utilizam um material semelhante a cimento que é
injetado diretamente no osso fraturado. Isso estabiliza a fratura
e em muitos casos proporciona
o alívio imediato da dor. A cifoplastia ainda possui a vantagem
de recuperar a altura da coluna
e através disso reduzir a deformidade. Após ambos os procedimentos, a maioria dos pacientes
retorna rapidamente às suas atividades diárias normais.
Pesquisas para estudar os
seus efeitos continuam sendo
realizadas e as descobertas iniciais são estimulantes. Enquanto
a vertebroplastia e a cifoplastia
são avanços encorajadores, ainda é essencial que as pessoas
que sofrem de osteoporose procurem ajuda médica e aprendam
como podem tratar a doença,
assim como maneiras de evitar
problemas futuros.

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
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Ortopedia Funcional dos Maxilares
á 12 anos na especialidaH
de de Ortopedia Funcional
dos Maxilares, percebemos no

dia a dia do consultório a surpresa dos pacientes quando o
tratamento indicado é a Ortopedia, pouco conhecida e muito
eficiente. É indicada nos casos
de desequilíbrios ósseos, musculares e de funcionamento dos
maxilares; alinhamento dos dentes e problemas da articulação
temporomadibular.
As correções são feitas com o
uso de aparelhos removíveis que
produzem estímulos biológicos
para remodelar as estruturas da
face (ósseas e musculares) e as
funções exercidas pela boca, articulares e funcionais.
Como a Ortopedia trabalha
em conjunto com o crescimento,
os melhores resultados são percebidos em crianças e jovens,
atuando na dentição decídua
ou mista. Nesses casos a intervenção ortopédica impede que
os problemas apresentados se
agravem e gerem outros problemas nas estruturas corporais,
mas, em muitos casos, é indicada e efetiva em adultos.
O tratamento precoce com

a Ortopedia funcional dos Maxilares previne problemas periodontais, desgastes e fraturas
nos dentes, evita a acomodação
anormal da musculatura e corrige
problemas de respiração, mastigação, deglutição e fonação.
Entre os sinais que o seu
tratamento pode ser ortopédico
estão dores na face, queixo saliente, apneia do sono, bruxismo
(ranger dentes durante a noite),
barulho feito pelo maxilar durante
a mastigação, dores de cabeça,
entre outros.
A Ortopedia Funcional dos
Maxilares está entre as especialidades da BeCare Odontologia
Especializada que é formada
por uma equipe multidisciplinar,
que permite diagnósticos e tratamentos integrados resultando
em segurança, individualidade e
qualidade.

Dr. César Júlio de Oliveira
- ortodontista / CRO-RO 634
- especialista em Ortodontia
- especialista em Ortopedia
Funcional dos Maxilares

Be Care digital
Rua José do Patrocínio, 2170
Fone : (69) 3441-1915
Cacoal-RO

Av. Marechal Rondon, 423
Fone: (69) 3451-2035
Pimenta Bueno -RO

A cobrança indevida do PIS/COFINS
- conta telefônica e de energia elétrica
upermercados, hotéis,
S
indústrias, lojas, faculdades, hospitais...

Nota-se atualmente o
constante aumento da
carga tributária do consumidor. A exemplo disso,
vamos imaginar quanto
foi entregue indevidamente às operadoras e
concessionárias de serviço público a título de
encargos como PIS/COFINS ao longo dos últimos dez anos, e o quanto tais repasses tornaram onerosos os custos
operacionais.
Nossos tribunais já decidiram que a prática de
repassar ao consumidor
final tais encargos fere
os direitos do consumidor e está desamparada
de fundamentação legal:
“é indevido o repasse do
PIS e da COFINS na fatura telefônica e de energia elétrica, por ausência
expressa e inequívoca
previsão na lei. O PIS e a

COFINS, nos termos da
legislação tributária em vigor, não incidem sobre a
operação individualizada
de cada consumidor, mas
sobre o faturamento global da empresa. O fato de
as receitas obtidas com a
prestação do serviço integrarem a base de cálculo dessas contribuições
- faturamento mensal não pode ser confundido
com a incidência desses
tributos sobre cada uma
das operações realizadas
pela empresa”.
A prática indevida de
repasse do PIS e da COFINS na fatura telefônica
e de energia elétrica é
evidentemente abusiva
nos termos do código de
defesa do consumidor.
De fato são as chamadas distribuidoras e concessionárias de energia
elétrica e telefonia que
devem recolher as despesas de PIS/COFINS
incorridas pelas conces-

sionárias no exercício de
suas atividades e não o
consumidor final, que sequer visa lucro.
Deste modo, o consumidor pode requerer em juízo a suspensão do repasse do PIS e da COFINS
nas faturas telefônicas e
de energia elétrica e a devolução dos valores pagos
nos últimos dez anos.

Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto
OAB/RO 5167
- especialista em Direito Tributário
Rua dos Pioneiros, 1727 - Centro
Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-0791

Av. Rio de Janeiro, 630 Bairro: Novo Cacoal
Cacoal-RO
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rrojada, com história de suA
cesso em algumas iniciativas
na área da Educação, a professo-

ra Sandra Veloso Carrijo Marques
põe em prática seu espírito empreendedor mais uma vez e lança
uma das escolas mais modernas
do País, em Cacoal.
O IES, Instituto Educacional
Soma, inicia o primeiro ano letivo em 2015 seguindo o Sistema
Anglo, um dos melhores e mais
respeitados sistemas de ensino

do Brasil, associando-o ao sistema Integral Touch. Cada aluno,
inclusive o professor, terá o seu
iPad, monitorado pela escola. O
IES também terá carga horária de
inglês ampliada.
Estes são alguns dos pontos
que farão a diferença no IES, o
que muito orgulha a professora
Sandra.
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Recebendo com estilo

C

ada vez mais as varandas gourmet estão se tornando o centro
da casa. Pequenas ou grandes podem ser a extensão da sala e da cozinha. Um ambiente agradável que
mostra em cada detalhe a personalidade do seu proprietário. Equipadas não apenas por uma churrasqueira, muitas delas possuem
cooktop, forno, geladeira, e estão
substituindo o uso frequente das
cozinhas, pelo fato de serem mais
arejadas e abertas. Este ambiente
pode ser o ponto chave em um projeto residencial onde tudo acontece
na varanda gourmet, como espaço
para jogos, TV, bar, e até SPA. É
possível transformar uma simples
varanda sem uso em um espaço
muito agradável para receber amigos e familiares, com muito estilo.

Torcedora chama goleiro de macaco
- racismo ou injúria racial?

R
Ana Paula e Sanderson Arquitetura

Flavia Caldeira e André Bertolucci para a Casa Cor

Projeto Eliana Marques Lisboa

..

Arquitetas Luanna Russo e Aline Kumpel

ecentemente foi divulgado na
mídia em geral episódio de uma
torcedora do Grêmio que foi filmada e flagrada chamando o goleiro
do Santos de “macaco”. O caso
tomou proporções gigantescas e
dividiu as redes sociais, por conta
da ofensa/suposta ofensa (assim o
dizemos por estar o caso sob juízo). O questionamento é: cometeu
a torcedora delito de racismo ou
apenas injúria racial? Qual a diferença entre os tipos penais?
O artigo 140, §3º do Código
Penal, estabelece que aquele que
injuriar alguém, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro, e que se a
ofensa consistir na utilização de
elementos referentes a raça, cor,
etnia, está o agente sujeito à pena
de reclusão de 01 a 03 anos e multa. Veja que a finalidade do agente
é ofender alguém individualmente,
chamando-o de algum xingamento.
Por sua vez, o crime de racismo
está previsto no artigo 20 da Lei
nº 7.716/89. Nesse caso, a ideia é
que a ofensa não é mais dirigida a
um indivíduo especificamente, mas
a um grupo, a uma raça, etnia, religião, ou à procedência nacional.
Ou seja, a ofensa é considerada
em relação a um grupo como um
todo, e não a uma pessoa isoladamente. É o caso, por exemplo, de
um proprietário de hotel que proíbe
hospedar cidadãos negros, ou de
qualquer país africano, ou mesmo
asiáticos. Registre-se que crime de
racismo, diferentemente da injúria

Blefaroptose palpebral congênita

termo blefaroptose refere-se
O
ao posicionamento anormal
da pálpebra superior, a qual, nes-

te caso, encontra-se abaixo de
sua posição normal quando em
condição de mirada primária, ou
seja, com o olhar para frente.
A “queda” da margem palpebral pode resultar, além do
comprometimento estético, no
bloqueio parcial ou completo do
campo visual superior e também
interferir na própria função visual.
Quando, em casos de ptoses
graves, houver encobrimento da
área pupilar, ou seja, sobre o eixo
visual, e em se tratando da altera-
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ção congênita, deve ser instituído
tratamento o mais rápido possível
a fim de evitar danos ao desenvolvimento visual da criança.
A blefaroptose congênita ocorre devido a uma falha durante o
desenvolvimento embrionário do
músculo elevador da pálpebra e
pode ocorrer uni ou bilateralmente, sendo a cirurgia a única forma
de tratamento, podendo ser instituído tão logo for diagnosticado
o caso e, conforme citado acima, dependendo da área visual
atingida.
Há, contudo, casos em que
o déficit visual é mínimo ou até
inexistente, o que pode significar
possibilidade de tratamento tardio, haja vista a não existência
de risco ao desenvolvimento vi-

sual da criança. Exceção a essa
regra estão os casos em que se
observa associadamente alterações relacionadas à motilidade
extrínseca dos olhos, o que, infelizmente, não são raras. Portanto,
a blefaroptose congênita é uma
condição que deve ser avaliada
tão logo seja observada para início do tratamento específico de
cada caso.
Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409
Espigão do Oeste-RO
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO

racial, é imprescritível e inafiançável, por força da Constituição
Federal.
Desta forma, a torcedora do
Grêmio cometeu, em tese, delito
de injúria racial, e não de racismo,
como foi amplamente taxada nas
redes sociais. O correto entendimento da Lei penal pode nos ajudar a mitigar dúvidas, e com isso,
evitar o julgamento errôneo precipitado de um cidadão, que embora tenha cometido delito penal,
deverá sofrer as consequências
justas e corretas da Lei, e não da
sociedade.

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

J

á está disponível um
grande recurso que servirá como mais um aliado
para o tratamento de dores
na coluna vertebral: Maca
de Flexo-Distração.
Atualmente o sistema
de flexão-distração é um
dos mais eficientes sistemas de tratamento para
patologias da coluna vertebral, principalmente da
região lombar, dentre elas
a hérnia de disco, artroses,
espondilolisteses e discartroses, e mais alguns tipos
de lombalgias. Enquanto o
paciente permanece deitado durante o tratamento, a
mesa é capaz de ser ajustada à posição antálgica
para que o tratamento seja
totalmente indolor.

Nesta mesa aplica-se
uma força de descompressão associada à flexão da coluna vertebral,
exatamente no nível a ser
tratado.
-O espaço do disco posterior aumenta em altura;
-A flexão diminui a protusão do disco e reduz a
estenose;
-A flexão alonga o ligamento amarelo para reduzir a estenose;
-A flexão abre o canal
vertebral em 2mm (16%)
ou 3,5mm a 6mm;
-A flexão aumenta o
transporte de metabólitos
para o disco;
-A flexão abre as articulações apofisárias e reduz
a tensão no disco posterior;
-A pressão intradiscal
cai sob a tração para menos de 100 mmHg;
-Os forames de conjugação se abrem dando maior
espaço ao nervo e ao gânglio da raiz dorsal;

Dr. Fabricio Almeida Barbosa
- fisioterapeuta – Crefito-9\48842-f
- Osteopatia/Posturologia
Consultório de Osteopatia:
Avenida Belo Horinzonte, 4013
Fone 3441-3674 Cacoal-RO
Avenida Rio Branco, 4696
Fone 3442-4854 Rolim de Moura–RO

Quero fazer implantes,
mas tenho medo...
muito comum pessoas preÉdeixam
cisarem de implantes, mas
o medo dominar suas

necessidades e sonhos. Fazer
implantes sem que seja realizado nenhum corte já é possível.
Graças à tecnologia de imagens através de tomografias,
aliada à computação, hoje podemos realizar cirurgias para
a colocação de implantes sem
necessidade de cortes ou
incisões.
Trata-se da cirurgia guiada,
onde realizamos todo o planejamento em programas de
computador utilizando imagens
obtidas por tomografias computadorizadas. Desta forma
podemos escolher a melhor
posição, melhor tamanho, a
melhor largura com precisão
milimétrica, minimizando qualquer possibilidade de erro.
Uma vez planejado no computador, uma empresa fornecerá um guia que se encaixa com
precisão na boca, fornecendo
um plano de entrada do implante, onde serão realizadas
as perfurações e colocação

do implante, sem qualquer tipo
de corte. Com isso, o período
pós-operatório que já era tranquilo, passa ser ainda mais
confortável.
Os resultados obtidos pelo
planejamento virtual, além de
favorecer na previsibilidade do
tratamento, ainda nos ajuda a
evitar certos procedimentos,
como enxertos ossos, já que
podemos buscar melhores posições para os implantes.
Outra vantagem deste tratamento é que, uma vez que
sabemos a posição exata do
implante na boca, temos maiores chances de realizar a colocação dos dentes provisórios
em até 72 horas, procedimento que chamamos de carga
imediata.
Já imaginou trocar a velha
dentadura por uma prótese
fixa, sem necessidade de cortes e ainda fazer isso em 3
dias?
Venha conhecer mais esta
opção que a Cíclica Clínica
Odontológica oferece aos seus
clientes.

Rua José do Patrocínio, 1903 – Centro
Fone: (69) 3441-4094 / 8456-5339
Cacoal-RO
Responsáveis técnicos:
Dr. Robson Paiva Cordeiro
- cirurgião-dentista CRO/RO 848
- especialista em Prótese e Implante
- Dentística Estética
Dra. Daniela C. Cruz Cordeiro
- cirurgiã-dentista CRO/RO 2405
- Ortodontia e Clínica Geral
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O que é um exame de densitometria óssea?

A

densitometria óssea é um
exame de radiologia que
mede, com rapidez e precisão,
a densidade dos ossos. O resultado é comparado com padrões
para idade e sexo. É principalmente usada para diagnosticar
quadros de osteopenia ou de
osteoporose, doenças nas quais
a densidade e a quantidade de
minerais são baixas, e o risco
de fraturas é alto. A osteopenia
é uma afecção óssea na qual os
ossos perdem estes minerais e
têm menor densidade, o que os
torna mais frágeis. Quando a
perda óssea é grave, a afecção
se chama osteoporose.
Os objetivos do exame são:
avaliar o grau de osteoporose,
indicar a probabilidade de fratura, possibilitar a obtenção da
curva de perda óssea através do
tempo (quando a avaliação é feita periodicamente), e auxiliar no
tratamento médico.
Quem deve fazer o exame?
- Mulheres de 65 anos de idade,
ou mais, e homens a partir dos
70 anos, independentemente
dos fatores de risco; mulheres
jovens na pós-menopausa e homens entre 50 e 70 anos de idade com algum fator de risco mais
importante; homens com idade
inferior a 70 anos e com fatores
de risco para fraturas; mulheres
na transição da menopausa com
fatores de risco específico, associados com o risco aumentado
de fratura, tais como, baixo peso,
fratura anterior por fragilidade e
aumento do risco por uso de medicação; adultos com uma fratura após os 50 anos; adultos com
artrite reumatoide ou em uso de
corticoide em dose alta por mais
de três meses, associado à baixa massa óssea ou perda óssea;
qualquer pessoa que irá iniciar
ou esteja em tratamento específico para osteoporose; qualquer
pessoa que não esteja sendo
medicada, mas que na comprovação de perda de massa óssea
deverá ser tratada; mulheres
que tenham interrompido tratamento com estrógeno.
Que preparo é necessário?
- Caso a paciente acredite estar
grávida, ela deve notificar seu
médico. A rotina diária antes
deste teste não precisa ser mu-
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dada, seja em relação a alimentos, bebidas ou medicamentos
ingeridos, exceto por medicamentos que contenham cálcio.
Estes medicamentos devem ser
evitados por 24 horas antes do
exame de densitometria óssea.
O paciente não deverá ter se
submetido a exame de Medicina
Nuclear previamente (72 horas)
e não deverá ter realizado exame radiológico com uso de contraste (aguardar pelo menos 5
dias). No dia do teste o paciente
deverá comparecer com roupa
sem metais (zíper, botões, broches, etc.).
Como é feito o exame?
- Atualmente a técnica padrão
para determinar a densidade
óssea é chamada densitometria
por DEXA (dual-energy X-ray
absorptiometry). A densitometria
por DEXA é simples e indolor,
e leva de dois a quatro minutos
para ser realizada. A máquina
mede a densidade óssea detectando a extensão na qual os
ossos absorvem fótons, que são
gerados por níveis baixos de
raios X (fótons são partículas
atômicas sem carga).
As medidas da densidade mineral óssea são geralmente reportadas na concentração média
de cálcio, nas áreas escaneadas
pelo aparelho. A densidade óssea é mais comumente medida
no quadril do que na coluna ou
punho.
A densitometria óssea da coluna também pode ser medida.
Observa-se, entretanto, que a
densitometria óssea de coluna
em idosos pode ser enganosa,
pois pode apresentar valores
maiores que os reais, devido à
compressão das vértebras por
alterações secundárias a quadros de artrite. Por isso, as medidas de densidade podem se
apresentar como normais ou elevadas, mas os pacientes podem
estar sob risco de fratura.
Resultados do exame:
-O exame fornece o valor absoluto da densidade mineral óssea,
da área estudada, em mg/cm2.
A osteoporose é diagnosticada
quando a densidade óssea cai
ao ponto onde fraturas acontecerão com um leve estresse local.
A osteoporose é determinada

pela medida da densidade óssea
e comparando o resultado com
as referências. Deve ser notado
que índices baixos de densidade
óssea não são muito específicos
em determinar o risco de fraturas, sem se considerar outros
fatores de risco para ocorrência
de fraturas.
Existe algum cuidado após
o exame?
- De um modo geral, as atividades podem ser retomadas
imediatamente.

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
Atendimento pediátrico também
no Hospital e Maternidade São José
Fone: (69) 3442-2393
Rolim de Moura-RO
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Óculos solares no seu grau
gora você pode usar óculos soA
lares no seu grau, com Xperio, a
melhor experiência em lentes sola-

res. Xperio é a marca de lentes polarizadas do grupo Essilor que proporciona ao usuário maior conforto e
performance visual, através de uma
ampla disponibilidade de lentes.
As lentes polarizadas Xperio oferecem total conforto visual ao sol por
eliminarem o ofuscamento. Além
disso, oferecem 100% de proteção
contra os raios solares UVA e UVB.
Ótima opção em lentes de grau para
que você tenha total conforto em
ambientes externos.
Veja a disponibilidade das cores:

Benefícios
Conforto visual
A lente solar comum pode gerar
desconforto ou fadiga ocular após
longos períodos de uso. A lente polarizada Xperio proporciona todo o
conforto que os olhos e a visão necessitam. É preciso que a lente, ao
sol, proteja a visão e ao mesmo tempo ofereça excelente conforto visual.

Av. Rio Grande do Sul, 4128 – Centro
Fone: (69) 3641-3909 – Alta Floresta-RO

Av. Porto Velho, 2105 – Centro
Fone: (69) 3441-5482 – Cacoal-RO

Elimina o ofuscamento
O ofuscamento pode comprometer a visão ou mesmo cegar por
alguns segundos. A lente polarizada Xperio elimina o ofuscamento,
proporcionando tranquilidade, con-

Água mineral: O que é?

s águas minerais são aquelas
A
que têm composição química
ou características físico-químicas

que chamamos de sais minerais e
são consideradas benéficas à saúde. A rigor, toda água natural, por
mais pura que seja, tem um certo
conteúdo de sais.
As águas subterrâneas são especialmente enriquecidas em sais
retirados das rochas e sedimentos
por onde percolaram muito vaga-
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rosamente. Isto as tornam muito
especiais. Quando falamos sobre
“sais”, vem logo à mente gosto salgado, sal de cozinha ou até mesmo
água do mar, e não é bem assim.
Os sais são veículos de transporte
de grande importância para o equilíbrio do corpo de um modo geral.
Sempre que transpiramos, não
perdemos somente água, e sim,
junto dela, alguns sais. Então, se
temos que repor água para evitar
uma futura desidratação, por que
não repor com uma água rica em
sais minerais? É importante que se
leia atentamente o rótulo da água
mineral que você consome. Lá estará descrita a quantidade de sais
que você estará ingerindo para o
seu equilíbrio hidroeletrolítico.

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

forto e segurança: a visão fica livre
de interferências que podem causar
acidentes. Estudos comprovam que
o tempo de reação de um motorista
é melhorado, permitindo que um veículo a 80km/h pare 7m antes.
Nitidez da visão
A lente polarizada Xperio permite
ao usuário ver pequenos detalhes
com total nitidez. Estudos comprovam que esta lente melhora a sensibilidade ao contraste em 75% em
relação às outras lentes solares,
permitindo que os usuários tenham
visão mais nítida ao ar livre.
Real percepção das cores
Cerca de 70% dos usuários de
lentes solares declaram a “reprodução das cores naturais” como o
principal motivador na escolha por
lentes polarizadas. A lente polarizada Xperio revela as verdadeiras cores do ambiente, possibilitando que
o usuário de óculos de grau aprecie
todos os detalhes da natureza e do
mundo.
100% de proteção UVA e UVB
A catarata é a causa número 1 de
cegueira, com 16 milhões de pessoas no mundo afetadas; mais de 3 milhões foram provavelmente causadas pelo excesso de exposição aos
raios UV. A lente polarizada Xperio
proporciona 100% de proteção UVA/
UVB aos usuários de óculos, preservando-os contra potenciais danos à
visão, como degeneração macular e
catarata, entre outras doenças.

Transtorno de déficit de atenção / hiperatividade
– TDA/H

TDA/H tem origem neuO
robiológica. Atinge de 3
a 5% de toda a população

em idade escolar. Há três
formas clínicas: a hiperativa,
a desatenta (menos frequente) e a mista, sendo esta a
mais frequente (50% dos casos). A forma desatenta acomete mais meninas, enquanto a hiperativa, meninos.
Todas as formas são
acompanhadas com impulsividade. Usualmente é associada a co-morbidades psiquiátricas, quadros neurológicos, como a epilepsia, paralisa cerebral, sequelas de
infecção do Sistema Nervoso Central, prematuridades
etc.. Tem início antes dos 7
anos por natureza genética
ou ambiental.
O diagnóstico é clinico e
se baseia em critérios estabelecidos pelo Manual
Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais. No tipo
hiperativo e misto a queixa
clássica principal é de inquietação motora, impulsividade, agressividade. Para o
tipo hiperativo-impulsivo (HI)
e o misto, pode haver histórico de que a criança era
calma até os 2 ou 3 anos ou
os sinais podem ter origem
já nos primeiros meses de
vida apresentando sintomas
como: presença precoce de
intensa atividade física; relatos de maior movimentação
intrauterina (o inverso é válido para a forma desatenta); pouco sono noturno e
diurno; irritabilidade e choro
persistente; impulsividade
ao mamar; desenvolvimento motor mais rápido, como
rolar, engatinhar etc.; episódios de queda da cama e/ou
do berço; etc..
Nos quadros menos intensos de HI, as crianças são

vistas como mais espertas
e inteligentes que as outras
de mesma idade, entretanto
erra sempre nas mesmas
coisas bobas. O tipo desatento deve também apresentar outras características:
não enxerga detalhes ou erra
por falta de cuidado; dificuldade em manter a atenção;
parece não ouvir quando é
chamada pelo nome; dificuldade em seguir instruções;
esquecimento de atividades diárias, etc.. Este tipo é
mais comum em meninas e
de diagnóstico mais tardio,
normalmente associado a
transtornos de ansiedade. A
desatenção traz grande prejuízo social porque a criança
é percebida através de um
prisma moral: lerda, preguiçosa, desleixada, vive “sonhando/viajando”, alienada,
boba, passada para trás por
todo mundo, desorganizada ,
dependente, incapaz.
O diagnóstico diferencial
mais importante é com a
criança normal de 3 a 5 anos
que é ativa e inteligente, que
explora e quer conhecer, especialmente em ambientes
permissivos e outros, tais
como: “psicose infantil”/ autismo infantil; transtorno de
personalidade; transtornos
de ansiedade; transtorno do
humor bipolar; e as apneias
do sono.
A tendência é que a hiperatividade diminua com a
idade, aumentando, entretanto, a desatenção. É fundamental a identificação das
co-morbidades psiquiátricas,
neurológicas e clínicas, com
intervenção terapêutica específica. Deve-se saber minimizar as dificuldades/resistências dos pais quanto ao
diagnóstico e ao tratamento
farmacológico, fornecendo a

eles materiais de boa qualidade técnica. Quanto às medicações, várias são as dúvidas por parte dos responsáveis: o remédio vicia? A pessoa vai ficar dependente do
remédio? A pessoa vai ficar
sonolenta? Depois que parar
vai voltar a ser o que era? E
se vai ficar “agitado” ou desatento? Para que tomar o
remédio? Deve-se esclarecer que apesar de o efeito
da medicação ser realmente
temporário, a criança poderá
se beneficiar principalmente
de duas maneiras, ou seja,
fazer suas atividades com
menos hiperatividade e/ou
mais atentas, e, além disso,
e mais importante, possuirá
capacidade de desenvolver
estratégias para alcançar o
que as pessoas sem TDA/H
conseguem.

Dra. Luiza Silva
CRM/RO 3287
- membro efetivo da Academia
Brasileira de Neurologia – ABN
- membro efetivo da Sociedade
Brasileira de Cefaleia - SBCE
- membro efetivo da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica – SBNC
- sócia-proprietária da
Neuroclínica de Cacoal
Fone: (69) 3441-6793 / 8140-3134
Cacoal-RO
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Tozzo Bombas Injetoras
- 20 anos! Uma história de sucesso
Tozzo Bombas Injetoras
A
iniciou suas atividades na
cidade de Cacoal no dia 23

de novembro de 1994, com
os sócios Darcy Tozzo, Elcirone Deiró e Euclides Brito.
Em um prédio alugado na
Avenida Castelo Branco, sob
a gerência de Elcirone Deiró,
a princípio prestava serviço
em bombas injetoras e bicos,
e com passar do tempo perceberam que podiam abraçar
outros segmentos da mecânica ampliando a gama de atendimento mecânico, elétrico,
hidráulico e eletrônico.
O INÍCIO
Com muita dificuldade,
pouca estrutura de atendimento, abrindo clientela, os
sócios iniciaram sua caminhada na região central do
Estado. Momentos de muita
determinação, trabalho árduo
e muita força de vontade para
vencer, e ter o próprio negócio. Enfrentaram muitos desafios, por terem recém-chegado à região, mas conseguiram
emplacar a marca TOZZO.
PRÉDIO PRÓPRIO
Em uma expectativa de
melhora, surgia a oportunidade de compra do prédio onde
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está instalada atualmente. Foi
o momento de consolidação
da empresa. Com isso viram
a necessidade de fazer um
novo prédio, onde pudessem
atender as necessidades dos
clientes, onde pudessem fazer um trabalho com qualidade, e ainda atender os requisitos das marcas autorizadas.
A partir de então foram feitas
ampliações necessárias, departamentalizando cada setor, com ambientes climatizados, sala de espera, auditório,
sala de reunião, espaço de
atendimento por baias, além
de uma fachada moderna
embelezando a entrada da
cidade.
SERVIÇOS AUTORIZADOS
Em uma busca constante
de melhorias no atendimento, a empresa TOZZO não
se preocupou somente com
a estrutura física, mas foi em
busca de parcerias e se tornou SERVIÇO AUTORIZADO
de várias marcas de renome
do mercado de reposição do
Brasil, como: BOSCH, CUMMINS, TACOGRAFOS VDO,
DENSO, MASTER POWER,
DHB, qualificando seus colaboradores com treinamentos
na fábrica e usando equipa-

mentos de diagnóstico das
marcas originais, dando segurança e confiabilidade à sua
clientela.
SOCIAL E LAZER
A empresa sempre esteve
engajada no apoio a iniciativas sociais e esportivas da
nossa região, apoiando e contribuindo com a construção do
Hospital São Daniel Comboni,
ajuda mensal ao Cernic, São
Camilo, patrocínios à APAE
Espigão, feiras de agronegócio, associações rurais, equipes esportivas, além de ter
sua participação direta com
uma equipe de futsal, campeã
por vários anos em eventos
regionais e estaduais. E ainda foi adquirida uma chácara,
denominada Rancho Tozzo,
para lazer e realização de
eventos.
É com essa visão de empreendedorismo, investimento, qualificação profissional e
honestidade que a empresa
Tozzo Bombas Injetoras completa 20 anos no mercado,
com o objetivo de sempre ir
de encontro com as tendências do mercado, tecnologias
e inovações para poder prestar serviço de qualidade, e
com garantia.

O diretor da empresa, Elcirone Deiró,
com a esposa, Noeli Deiró.
Endereço:
Av. Castelo Branco, 16.532 - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-8102 ou 3441-4710
www.tozzocacoal.com.br
el_cirone@hotmail.com
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Homenagem aos Cirurgiões-Dentistas de Rondônia

o dia 25 de outubro foi comeN
morado o Dia do Cirurgião-Dentista. O Papa Pio XII definiu

a Odontologia com grande clareza em uma frase: “A Odontologia é uma profissão que exige
o conhecimento científico de um
médico, a destreza manual de
um cirurgião, o senso estético de
um artista e a paciência de um
monge”. Mas, nos tempos modernos, o cirurgião-dentista além de
possuir todos os atributos citados
pelo Papa, depara-se com uma
constante evolução de técnicas

de tratamento, materiais e instrumentais, assim como novas áreas
de atuação. Portanto, para exercer esse ofício o profissional tem
de estar sempre atento e atualizado às constantes evoluções que
ocorrem na profissão.
O Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CRO-RO)
parabenizou estes profissionais
que abdicam do convívio da família e amigos para se dedicarem
à profissão, sempre buscando o
melhor para os seus pacientes.
Merecem nesta data festiva nossa

Finalizando os encontros, o
CRO-RO realizou o evento em
Ji-Paraná no dia 1º de novembro, no Hotel Maximus. Palestra
com Vinicius da Cruz Vieira que
abordou o tema “Planejando a
Vida Profissional e Financeira no
Consultório”.

Em Porto Velho, em parceria
com a SpineSys realizou no dia
20 de outubro, no auditório do
CRO-RO, palestra com o Prof.
Fábio Sato – Mestre e Doutor em
CTBMF pela UNICAMP que abordou o tema “Cirurgia da ATM: da
Artroscopia às Próteses Totais da
ATM”.
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homenagem e um muito obrigado
por trazerem saúde e sorrisos a
nossa população.
Em homenagem aos cirurgiões-dentistas o CRO-RO realizou
Encontro Científico e Social nos
municípios de Ariquemes, Ji-paraná e Porto Velho, cujo objetivo foi
de colaborar para a ampliação do
conhecimento técnico e científico
do profissional.
Em Ariquemes o Encontro
Científico e Social foi realizado no
dia 18 de outubro, no auditório da
OAB/RO, onde no período da ma-

nhã foi ministrada palestra pelo
Dr. Moacyr Tadeu Vicente que
abordou o tema “Terapêutica”.
Já no período da tarde a palestra
com tema “Acidentes e Complicações no Consultório” foi abordada
pelo Dr. Rodrigo Jacon Jacob.

Troca de óleo em três automóveis
simultaneamente

s óleos lubrificantes vêm ao longo
O
do tempo sofrendo diversas modificações quanto à sua composição,

Internet por fibra óptica
- Rondônia com a internet mais
rápida do mundo

óptica é um filamento flexíFpartiribra
vel e transparente fabricado a
de vidro ou plástico extrudi-

do e que é utilizado como condutor de elevado rendimento de luz,
imagens ou impulsos codificados.
Têm diâmetro de alguns micrômetros, ligeiramente superior ao de
um fio de cabelo.
As fibras óticas são geralmente constituídas por um núcleo
transparente de vidro puro envolto por um material com menor
índice de refração. A luz é mantida no núcleo através de reflexão
interna total. Isto faz com que a
fibra funcione como guia de onda,
transmitindo luz entre as duas
extremidades. A luz transmitida
proporciona o alcance de taxas de
transmissão (velocidades) elevadíssimas, garantindo de fato uma
excelente navegação na internet.
A Speedtravel, presente em
Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena,
está em fase de expansão do cabeamento de fibra ótica, já disponível em alguns bairros. A empresa é referência no Estado no diz
respeito a provedor de Internet,
oferecendo sempre uma conexão

rápida e assistência 24 horas.
Entre em contato com a Speedtravel e veja se sua região já foi
contemplada com o cabeamento
de fibra óptica. Paralelamente a
esta tecnologia de ponta, a empresa não para de investir nos
mais sofisticados equipamentos
de conexão a rádio, respeitando sempre a satisfação do seu
cliente.

procurando atender as especificações dos motores e caixas de transmissão automotivos que evoluíram
nas últimas décadas.
O lubrificante é composto por
óleos básicos e aditivos. Sua função
no motor é lubrificar, evitar o contato
entre as superfícies metálicas e refrigerar, independentemente de ser
mineral ou sintético. A diferença está
no processo de obtenção dos óleos
básicos. Os óleos minerais são obtidos da separação de componentes
do petróleo, sendo uma mistura de
vários compostos. Os óleos sintéticos são obtidos por reação química,
havendo assim maior controle em
sua fabricação, por isso são produtos mais puros. Os semissintéticos,
ou de base sintética, empregam
mistura em proporções variáveis de
básicos minerais e sintéticos. Não é
recomendado misturar óleos minerais
com sintéticos, principalmente de empresas diferentes. Todos têm a sua
indicação.
Para saber qual é o lubrificante
correto para seu veículo, consulte o
“Manual do Proprietário” na parte de
manutenção quanto à viscosidade
(SAE) e ao desempenho (API) ou
então verifique nas tabelas de recomendação disponíveis no autoposto
Soberano. Caso o motorista rode
pouco e não alcance a quilometragem estipulada para a troca, precisa
substituir o lubrificante após seis meses. Depois desse prazo, o óleo velho

pode prejudicar a bomba de óleo, que
é a responsável por manter em dia a
lubrificação do motor.
O autoposto Soberano reestruturou o setor de troca de óleo. Mais
amplo e com sala de espera climatizada, agora a troca de óleo pode ser
feita em três automóveis simultaneamente. O Soberano aderiu recentemente à franquia Lubrax+ que inclui
um moderno sistema de informações
específico para troca de óleo; informa
com precisão o tipo de óleo e filtro a
serem usados em qualquer modelo
de veículo, e ainda emite certificado
com selo de garantia da troca de óleo.
Agilidade, conforto e qualidade!

Auto Posto

SOBERANO

Soberano 1
saída para Ji-Paraná
Soberano 2
Av. Malaquita com Av. Rio de Janeiro
Soberano 3
Av. das Comunicações/em frente à praça
Soberano 4
Av. das Comunicações/ saída para a
Rod. do Café
Cacoal-RO

Fone: (69) 3416-2900 / 0800-642-0120
CACOAL
Av. São Paulo, 2929 Bairro Jardim Clodoaldo
PIMENTA BUENO – ramal 107
Av. Presidente Kenedy - 633 - Bairro
Pioneiros
VILHENA – ramal 207 e 905
Av. Marques Henrique - 354 - Centro
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O que é o câncer?

C

âncer é o nome dado
a um conjunto de mais
de 100 doenças que têm
em comum o crescimento
desordenado (maligno) de
células que invadem os
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do
corpo.
Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a
ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores
(acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias
malignas. Por outro lado,
um tumor benigno significa simplesmente uma
massa localizada de células que se multiplicam
vagarosamente e se assemelham ao seu tecido
original, raramente constituindo um risco de vida.
Os diferentes tipos de
câncer correspondem aos
vários tipos de células do
corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele porque a pele
é formada de mais de um
tipo de célula. Se o câncer
tem início em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, ele é denominado
carcinoma. Se começa
em tecidos conjuntivos,
como osso, músculo ou
cartilagem, é chamado de
sarcoma. Outras características que diferenciam
os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das
células e a capacidade de
invadir tecidos e órgãos
vizinhos ou distantes
(metástases).
As causas de câncer
são variadas, podendo
ser externas ou internas
ao organismo, estando
ambas inter-relacionadas.
As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos ou
costumes próprios de um
ambiente social e cultural.
As causas internas são,
na maioria das vezes,
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geneticamente pré-determinadas, estão ligadas à
capacidade do organismo
de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade
de transformações malignas nas células normais.
De todos os casos, 80%
a 90% dos cânceres estão
associados a fatores ambientais. Alguns deles são
bem conhecidos: o cigarro pode causar câncer de
pulmão, a exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele, e alguns vírus podem causar
leucemia. Outros estão
em estudo, como alguns
componentes dos alimentos que ingerimos, e muitos são ainda completamente desconhecidos.
O envelhecimento traz
mudanças nas células
que aumentam a sua suscetibilidade à transformação maligna. Isso, somado ao fato de as células
das pessoas idosas terem
sido expostas por mais
tempo aos diferentes fatores de risco para câncer,
explica em parte o porquê
de o câncer ser mais frequente nesses indivíduos.
Os fatores de risco ambientais de câncer são denominados cancerígenos
ou carcinógenos. Esses
fatores atuam alterando a
estrutura genética (DNA)
das células.
O surgimento do câncer
depende da intensidade
e duração da exposição
das células aos agentes
causadores de câncer.
Por exemplo, o risco de
uma pessoa desenvolver
câncer de pulmão é diretamente proporcional ao
número de cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem
fumando.
As mudanças provocadas no meio ambiente
pelo próprio homem, os

hábitos e o estilo de vida
adotados pelas pessoas,
podem determinar diferentes tipos de câncer.
São raros os casos de
cânceres que se devem
exclusivamente a fatores
hereditários, familiares e
étnicos, apesar de o fator
genético exercer um importante papel na oncogênese. Um exemplo são os
indivíduos portadores de
retinoblastoma que, em
10% dos casos, apresentam história familiar deste
tumor.
Alguns tipos de câncer
de mama, estômago e
intestino parecem ter um
forte componente familiar, embora não se possa afastar a hipótese de
exposição dos membros
da família a uma causa
comum. Sabe-se também
que determinados grupos
étnicos parecem estar
protegidos de certos tipos
de câncer. De forma geral, como as causas são
diversas, o importante é
que se tenha boa qualidade de vida, praticando a
prevenção.

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

Manter a forma sem abrir mão do prazer de comer bem.
É possível?
bem, mas deve, sem dúvida, efetuar
uma reeducação alimentar para dosar melhor o consumo de calorias.
Abaixo estão alguns pontos a serem observados por quem pretende
emagrecer comendo bem:
• Vá almoçar o mais cedo possível. Se você vai almoçar às 14:00h,
por exemplo, a fome está maior e
o perigo de “meter o pé na jaca” é
iminente.
O casal empresário Juciely e Cledivaldo Scaramuzza com as filhas, Natália e Sara Scaramuzza.

E

magrecer comendo bem é o desejo de 11 em cada 10 pessoas
que buscam redução de peso. Perder
peso todos querem, mas o que dizer
de ter que abrir mão daqueles pratos
suculentos e doces saborosos?
A melhor opção para uma boa
refeição é um restaurante com buffet
por quilo com opções de saladas e
grãos. O mais interessante é a variedade e também o controle que se
pode ter na quantidade de alimentos
que vai ser colocada no prato.
É possível emagrecer comendo
bem sem a necessidade de uma profunda reeducação alimentar?

Pois bem, a reeducação alimentar
é necessária. Não mantenha esperança de que é possível emagrecer
abusando de gorduras, carnes, massas, doces, enfim, tudo aquilo que
enche a boca d’água, mas que é
uma armadilha para quem pretende
emagrecer.
Este tipo de alimentação é uma
armadilha, não porque seu consumo
vai impedir o emagrecimento, mas
sim porque normalmente a quantidade consumida é muito além da necessária para o equilíbrio calórico do
organismo.
Em outras palavras, você pode
pensar sim em emagrecer comendo

• Faça uma reeducação alimentar
— é possível emagrecer comendo
bem, mas procure ingerir também
alimentos mais saudáveis e menos
calóricos.

Enfim, você pode encontrar tudo
isso no Restaurante El Sossego,
que além dos deliciosos e tentadores
pratos que você já conhece, também
usa e abusa da sua criatividade na
variedade de saladas e grãos, abrindo oportunidade para que todos possam se alimentar bem, com prazer,
sem pesar na consciência. Você não
precisa mais abrir mão da convivência social com a família e amigos por
temer o ganho de peso. Do cardápio fitness ao mais calórico, o toque
gourmet é um grande diferencial. O
El Sossego atende diariamente no
almoço a partir das 11:00h. Seja feliz!

• Procure realizar pelo menos 6 refeições durante o dia. Este é um dos
grandes segredos da reeducação
alimentar para emagrecer comendo
bem. Nas refeições complementares
procure ingerir outros alimentos, entre eles, frutas e cereais.
Portanto, é possível emagrecer
comendo bem, dependendo do conceito pessoal do que é comer bem.
Com apenas alguma reeducação
alimentar é possível sim emagrecer
comendo bem.

Faça seu evento com o Buffet El Sossego
O El Sossego é o Buffet ideal para abrilhantar os seus eventos
(aniversários, casamentos e outras ocasiões especiais). Tanto você
pode utilizar o espaço do restaurante, que comporta aproximadamente 200 pessoas sentadas, como a equipe também se desloca
com todo o equipamento para o espaço da sua preferência; residência, clube, fazenda, etc.; atendendo, inclusive, eventos de grande porte, com mais de 1.000 pessoas. Faça-nos uma visita!!
Fone: (69) 3441-5394
Av. Porto Velho, 2412 Centro - Cacoal
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Transforme seu ambiente com arte
– Kátia Ribeiro Ateliê

O

uso de obras de arte
tem ganhado um lugar especial na arquitetura
de interiores. Mostras de
arquitetura e decoração,
e revistas da área, trazem
ambientes
sofisticados
com belíssimas peças
em locais de destaque.
Por meio de uma pintura
é possível trazer personalidade e estilo para o seu
espaço, além de torná-lo
único, pois cada trabalho
é feito de forma exclusiva. Por ser inteiramente
manual, cada pincelada,
cada tom gerado pela
mistura de tintas faz nascer uma peça sem igual.
A artista Kátia Ribeiro
atua em Cacoal e em todo
estado de Rondônia há
mais de 15 anos. Possui
obras assinadas em outros estados e regiões do

Brasil. Recentemente foi
convidada para expor de
forma exclusiva para um
ambiente da Casa Cor,
no estado do Mato Grosso, evento que acontece
periodicamente nas principais capitais do País. A
artista tem renovado seu
estilo e desenvolvido diferentes técnicas buscando
cada vez mais exclusividade em seu trabalho.
As obras de arte têm
o poder de despertar os
sentidos de quem as observa. A pintura transmite diferentes sensações

e ganha novas formas a
cada novo olhar. As telas
artísticas recebem um local de destaque nos ambientes, podendo ser de
variados tamanhos, formas e cores. “Por meio
do meu acervo fotográfico
é possível ver como meu
trabalho foi sendo transformado ao longo do tempo. O resultado final de
uma pintura vai além dos
conhecimentos e técnicas. Reflete o sentimento
do artista. Percebo que
meu trabalho acompanha
minha evolução como

pessoa e o que tenho vivido”, revela.
Atualmente Kátia Ribeiro tem trabalhos expostos na Revestir Prime,
em Cacoal–RO e em seu
ateliê. São desenvolvidas
peças também sob encomenda, buscando atender
de forma exclusiva cada
ambiente.
Kátia Ribeiro
– artista plástica
Ateliê:
Av. Paraná, 194
Fone: (69) 8137-9721
Cacoal-RO
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Massagem para torcicolo

é um enrijecimento
Tço, orcicolo
comum na região do pescopois geralmente as pessoas

Você conhece o Projeto
Escola de Inteligência?

Projeto Escola de InteligênO
cia, criado pelo renomado psiquiatra, pesquisador e escritor Dr.

Augusto Cury, faz parte do Instituto Academia de Inteligência. É
formado por uma equipe multidisciplinar altamente especializada
no processo do funcionamento
multifocal da mente. Metas: formação de pensadores, desenvolvimento da inteligência, formação
da personalidade e melhoria da
qualidade de vida.
As escolas de ensino tradicional, fundamental básico II e médio
integrarão o projeto em suas grades curriculares, a ser desenvolvido dentro de 1 (uma) hora/aula
semanal, podendo ser inserido na
carga horária de uma disciplina
já existente, como Religião, Filosofia, Ética, Sociologia, temas
transversais, etc.. Objetiva desenvolver as funções mais importantes da inteligência, como pensar
antes de reagir, colocar-se no
lugar dos outros, trabalhar perdas
e frustrações, libertar a criatividade, formar pensadores, proteger a
emoção, gerenciar pensamentos,
consolidar a autoestima, desenvolver a consciência crítica, formar pensadores, elaborar sonhos
e projetos de vida e adquirir resiliência às intempéries sociais. Visa
estimular o treinamento do caráter
e fornece ferramentas para prevenir transtornos psíquicos: insegurança, fobias, ansiedade, agressividade, sentimento de culpa, falta
de transparência e uso de drogas,

e enriquece as relações interpessoais através do diálogo, do debate de ideias, da educação para a
paz e do trabalho em equipe.
Preocupação: O cenário do
mundo pós-moderno apresenta
um progresso surpreendente na
comunicação, no entretenimento,
na democratização do conhecimento, na liberdade de expressão
e nunca se ouviu falar tanto em
qualidade de vida. Mas qual é o
espetáculo que estamos assistindo? Infelizmente ainda com todos
os avanços no cenário social e tecnológico, a peça é decepcionante.
O atual quadro é decepcionante:
mais de 45% dos estudantes brasileiros já sofreram algum tipo de
violência dentro da escola, seja
ela verbal ou física, segundo estimativa do Centro Multidisciplinar
de Estudos e Orientação sobre o
Bullying Escolar (Cemeobes).

armazenam tensão nesta área
e também nos ombros. A causa
provavelmente está relacionada
ao estresse, porém deve ser bem
avaliada, pois poderá estar relacionada a tumores, infecções e
traumas na coluna vertebral. O
alongamento é uma boa maneira
de aliviar esta tensão e tem ainda
mais resultado quando combinada
com massagem.
A massagem é um tratamento
indicado para o torcicolo que provenha de cansaço muscular ou de
tensão na região do pescoço. Os
músculos nesta região estão sempre semitensionados para erguer
e proteger a coluna, para não machucar a medula. Se a musculatura do pescoço começa a cansar e
ficar tensa pela má postura, trabalho monótono e repetitivo, passa a
perder a função de defesa da coluna. Desta forma, a musculatura
não aguenta mais fazer o trabalho
cotidiano e ainda proteger a medula. Assim, os músculos ”travam”,
vem o torcicolo. É um sinal para
parar de mexer o pescoço e dar
uma chance para a musculatura
se recompor, descansar. Por isto,

é preciso entender que o repouso
é importante.
Não se deve tirar uma dor de
torcicolo e pensar que está tudo
bem. A musculatura ainda está
cansada e pode travar de novo.
Adotar hábitos saudáveis de rotina é a melhor solução. Para que
se tenha uma boa qualidade de
vida, o ideal é dividir o dia em 3,
voltando 8 horas para o trabalho, 8
para o sono e 8 para o lazer. Inclua
a massoterapia no seu dia a dia.
Viva mais e melhor!

Espaço Alternativo de Massoterapia
Av. São Paulo, 3329 – Jardim Clodoaldo
Fone: (69) 3441-4313 / 8458-6087 /
9974-6666 / 9289-1579
Cacoal-RO
Responsável técnico:
Edivaldo Luiz Almeida
– massoterapeuta

Adaptação:
Altamiro Ferreira
– professor
altamiro85@gmail.com
Buritis-RO
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Responsabilidade civil das companhias de energia
elétrica

S

e há falha na prestação do
serviço das companhias de
energia elétrica, deve a concessionária ser responsabilizada pelos prejuízos suportados
pelo consumidor.
Uma vez considerado bem
essencial para a vida em sociedade, o serviço de energia
elétrica deve ser prestado de
forma adequada, eficiente, segura e principalmente ininterrupta (princípio da continuidade), consoante dispõe o artigo
22 do Código de Defesa do
Consumidor.
Dessa forma, em havendo
rompimento desse dever, as
concessionárias/permissionárias respondem objetivamente
pelos danos causados pela falha e/ou má-prestação do serviço público, nos termos do artigo

14 do CDC e artigo 37, § 6.º da
Constituição Federal de 1988,
aplicando-se ao caso a teoria
do risco.
Desse modo, temos que o
dever de indenizar (responsabilidade civil) se dá tanto em
relação ao particular quanto
à pessoa jurídica, desde que
comprovados os danos, a autoria e o nexo causal.
Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há discussão acerca da culpa da companhia de energia elétrica, a qual
somente afastará a obrigação
de ressarcir os danos causados
quando comprovar a inexistência de corte no fornecimento de
energia ou a configuração de
alguma excludente (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor).
Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela
Universidade Estadual de Maringá/PR
Fone: (69) 3535-4822
Ariquemes-RO

O que causa queda de cabelo?
m primeiro lugar é funE
damental que se faça
uma distinção entre que-

da de cabelo e calvície.
Homens, em geral, são os
mais afetados pela calvície, embora muitas mulheres também sofram deste
problema. Dependendo da
causa da queda, há maneiras diferentes de lidar com
a situação. Para a calvície
masculina, por exemplo, o
tipo mais comum, há diversos tipos de tratamento.
Por outro lado, a queda
de cabelo é uma queixa
mais comum entre as mulheres e, quando patológica, tem diversas causas,
como por exemplo, doenças da tireoide, deficiência
de ferro, amamentação,
doenças infecciosas e autoimunes, entre outras.
Quanto à queda não patológica, por utilização inadequada de produtos, seja
em casa ou por profissionais com pouco conhecimento, o ideal é que seja
feita uma avaliação mais

precisa do caso para que
seja indicado o tratamento
correto.
Vale destacar que perder cabelo é normal. Cerca
de 50 a 100 fios de cabelo
caem diariamente – o que
não é muita coisa comparada aos mais de 100 mil fios
sobre o couro cabeludo.
Conforme vamos envelhecendo, os fios de cabelo
vão se tornando cada vez
mais finos e rarefeitos. No
entanto, muitas pessoas
apresentam uma perda de
cabelos mais acentuada, o
que não é normal.
• Eron Firmino é especialista em Conhecimento Capilar
(tricologia) na Academia Sensu’s da Itália. Ministra cursos
de química, cortes, visagismo, introdução à tricologia ética
profissional e outros.

Fone: (69) 3441-3213 / 8422-8234 / 8120-3776
Av. JK, 400 – Bairro Novo Horizonte
Cacoal-RO
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Novo Arco Cirúrgico Digital
- cirurgias com maior precisão em menos tempo

U

ma ação constante do Hospital dos Acidentados e Maternidade São Lucas-HAMSL
tem sido procurar a cada dia
trazer novas tecnologias para
melhorar a qualidade dos serviços prestados. Um exemplo
recente disso foi a aquisição
de um moderno Arco Cirúrgico
Digital, modelo Siemens Siremobil 5000, que está sendo
usado nos procedimentos cirúrgicos realizados no HAMSL.
Adquirido há cerca de um
ano, o novo aparelho vem para
somar as ações médicas que já
vêm sendo realizadas no Hospital dos Acidentados e Maternidade São Lucas com outro
Arco Cirúrgico já existente na
instituição. Neste novo aparelho são usados comandos digitais na tela. O cirurgião pode
contar com sistemas especí-

ficos para diferentes funções,
a exemplo de procedimentos
cirúrgicos nas áreas de Ortopedia, Neurologia, Cirurgia
Vascular, Urologia e ainda Cirurgias Gerais com contraste.
O Arco Cirúrgico Digital possibilita ao cirurgião observar em
tempo real a área que passará
pelo procedimento, através de
um sistema intensificador de
imagens em alta resolução,
ou seja, ele possibilita uma
maior nitidez da imagem, além
de possuir um sistema de impressão. As vantagens de ser
utilizado esse aparelho durante
os procedimentos ortopédicos,
por exemplo, é o encurtamento
do tempo de cirurgia, a precisão da cirurgia a ser realizada e possibilita a diminuição
na incisão cirúrgica, trazendo
o benefício para o processo

de recuperação do paciente.
Além disso, esse novo aparelho, por ter a capacidade de
subtração de imagem, também
é muito utilizado nas angiografias realizadas pelo neurocirurgião e facilita e agiliza muito
os procedimentos de cirurgias de coluna pela alta qualidade de imagem e precisão
na realização dos bloqueios.
Outro destaque desse Arco
Cirúrgico é a baixa dose de radiação que emite, protegendo
técnicos de radiologia, médicos
e principalmente os pacientes.
Com essa aquisição do
Hospital dos Acidentados e
Maternidade São Lucas, seus
diretores ressaltam o melhoramento da qualidade do serviço prestado ao paciente e
uma maior segurança na realização dos procedimentos.

• Ortopedia e Traumatologia
• Cirurgia Geral
• Ginecologia e Obstetrícia
• Pediatria
• Cardiologia
• Urologia
• Cirurgia Oncológica
• Cirurgia Cabeça e Pescoço
• Gastroenterologia
• Neurocirurgia
• Clínica Médica
• Bucomaxilofacial
• Cirurgia Plástica
• Psicologia
• Nutrição
• Pneumologia
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O caso dos irmãos Naves e a (in) justiça brasileira
o ano de 1937, os irmãos
N
Joaquim e Sebastião, que
eram primos de Benedito, vi-

viam na pequena cidade de
Araguari, no estado de Minas
Gerais, onde sobreviviam da
lavoura e comercialização de
cereais. O primo Benedito adquiriu várias sacas de cereais
visando obter lucro com a revenda. O preço dos cereais
havia caído e o dinheiro que
Benedito recebeu com a venda
não era o suficiente para quitar
suas dívidas junto aos credores. Assim, de posse do dinheiro, resolveu desaparecer sem
deixar notícias.
Instaurado inquérito, a polícia passou a investigar a existência de um suposto latrocínio,
praticado pelos irmãos Sebastião e Joaquim. Sem provas
para concluir o inquérito e em
face da pressão por parte da
população, a polícia passou a
fazer uso frequente de tortura
física e psicológica, submetendo os irmãos a toda sorte de
crueldade, como fome, sede e
outros meios ilegais para obtenção da confissão. Sem re-

sistência física e psicológica os
irmãos confessaram a prática
do crime, tendo sido julgados e
condenados, ao final.
Os irmãos foram submetidos
a dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, tendo sido absolvidos. Mas em sede de recurso
do Ministério Público, em julho
de 1939, o Tribunal de Apelação de Minas Gerais dá provimento ao recurso, cassando a
decisão do Júri, condenando os
irmãos a uma pena de 25 anos
e 6 meses de prisão e multa.
No ano de 1946 obtiveram
livramento condicional, tendo
retornado para Araguari-MG.
No ano de 1948, Joaquim falece em um asilo, vítima de grave
enfermidade. Em 1952 Benedito Pereira Caetano reaparece
vivo, momento em que recebeu
a visita de Sebastião que diz
emocionado: “Graças a Deus te
encontrei para provar a minha
inocência.”
João Alamy Filho, o advogado de defesa dos Naves,
lutou incansavelmente para
combater a tortura sofrida pelos irmãos, impetrando habe-

as corpus e ingressando com
todas as petições possíveis,
pois acreditava na inocência
dos irmãos. “A justiça não tem
que se haver com opiniões,
mas com os fatos e com a lei.”
João Alamy Filho, advogado
dos Naves.

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

Obrigada a todos os diretores de escola
scolas necessitam de gesEe facilitar
tores capazes de trabalhar
a resolução de pro-

blemas em grupo, gestores que
exerçam um trabalho de equipe
com os professores e colegas,
ajudando-os a identificar suas
necessidades de capacitação,
para que possam adquirir as
habilidades necessárias para
uma formação de qualidade.
Gestores capazes de ouvir o
que os outros têm a dizer, delegando autoridade e dividindo
o poder.
É ao gestor escolar que todos os componentes da equipe
levam suas ideias, seus desejos e seus problemas, daí a necessidade de ser uma pessoa
aberta ao diálogo, firme, mas ao
mesmo tempo calma, capaz de
encorajar nas horas de desânimo e de estimular nos momentos de entusiasmo, porém, com
prudência.
Para que se tenha, de fato,
uma gestão participativa, a comunidade deve estar comprometida com a proposta da escola, pois poderá estimular o gestor no desenvolvimento de um
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melhor processo de aprendizagem encorajando-o a enfrentar
os desafios cotidianos com esperança e persistência, tornando a escola um lugar prazeroso.
Dessa forma, todos os atores da
instituição serão capazes de desenvolver o gosto pelo conhecimento e aprendizagem.
Conforme Luck (2001), os diretores participativos baseiam-se no conceito da autoridade
compartilhada, cujo poder é delegado aos representantes da
comunidade escolar e as responsabilidades são assumidas
por todos. Ao falarmos em gestão democrática estamos pro-

pondo uma educação com um
relevante valor social, ou seja,
uma escola construída a partir
de uma ação coletiva, cujo objetivo maior é formar cidadãos
responsáveis e honestos.
Assim a SEDUC/Coordenadoria Regional de Educação
de Cacoal/Espigão do Oeste e
Ministro Andreazza, deseja a
todos os diretores de escolas,
FELICIDADES!
Professora Me. Fátima Gavioli
- Coordenadora da Educação/SEDUC
de Espigão do Oeste, Cacoal e
Ministro Andreazza
- docente da Unesc
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