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Prezado leitor. Cada 
um de nós acaba se 

utilizando de ditados po-
pulares, vez ou outra,  no 
sentido de resumir uma si-
tuação, um momento, ou 
mesmo induzir alguém ou 
algumas pessoas a uma 
boa reflexão. “Mato a cobra 
e mostro o pau”, “Tamanho 
não é documento”, “Nem 
tudo que reluz é ouro”, en-
tre outros ditados populares, 
fazem parte de uma lista 
enorme que anda de boca 
em boca no nosso dia a dia. 

Na edição do sétimo ani-
versário da revista Ponto E 
reservamos este espaço para 
destacar algumas salas de 
espera, entre tantas no Esta-
do, que recebem a Ponto E e 
a mantêm por tempo indeter-
minado à disposição do leitor, 
comprovando a logística efi-
ciente de distribuição e vali-
dade do conteúdo que nunca 
vence. É surpreendente! En-
contramos revistas publica-
das há mais de três anos, em 
perfeito estado. Isto se justifi-

ca pela qualidade do material 
gráfico, em especial da capa, 
que não forma “orelhas”, mo-
tivo maior de descarte. Com-
preensível! O bom visual é 
de extrema importância para 
uma sala de espera.  

Mas vamos mais além. De 
nada vale um bom material 
gráfico se o conteúdo corre 
risco de deixar de ser inte-
ressante. A Ponto E não re-
cebe a publicação de even-
tos, política e nem enalteci-
mento pessoal, ou seja, não 
perde o tempo de validade. 
Exemplificando, se um psi-
cólogo destaca hoje o tema 
“depressão”, daqui um ano 
depressão continuará sen-
do depressão. Certamente 
o prazer em ler este artigo 
será o mesmo de quando foi 
publicado. 

Para que se tenha uma 
logística de distribuição 
eficiente, é óbvio que é 
preciso honrar a tiragem 
apresentada ao anuncian-
te, que quer retorno do seu 
investimento. A Ponto E 

comprova sua tiragem de 
5 mil exemplares por meio 
da nota fiscal emitida pela 
gráfica, sempre à disposi-
ção. Chega-se à conclusão 
que o benefício é extrema-
mente maior em relação ao 
custo quando o anunciante 
investe na Ponto E. A lon-
gevidade nas salas de es-
pera e distribuição homo-
gênea no Estado impulsio-
nam a credibilidade deste 
projeto, e credibilidade não 
se compra!

Uma das provas deste 
reconhecimento está no fe-
chamento de capas para as 
próximas edições. Até esta 
publicação teremos capa 
disponível somente para 
junho de 2016. Só temos 
a agradecer. O momento é 
para despertar reflexão e de 
festejar. A Ponto E come-
mora seu sétimo aniversá-
rio. Um brinde e boa leitura!

Ciclo Cairu - Pimenta Bueno-RO Hospital Monte Sinai – Ariquemes-RO Damásio Educacional – Cacoal-RO

(fotos tiradas entre dez/14 e mar/15)

Advocacia – Dra. Mayara Kalb  
 Rolim de Moura-RO 

(edição publicada em dezembro de 2012)

“Mato a cobra e mostro o pau”

Jusmar Lustoza
diretor geral 
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Os implantes dentários es-
tão se tornando a primei-

ra opção de tratamento para a 
ausência de dentes, tanto por 
parte dos cirurgiões-dentistas 
quanto dos pacientes.

As vantagens apresentadas 
pelo tratamento de reposição 
da perda dentária através de 
próteses confeccionadas sobre 
implantes são inúmeras. Destas 
podemos citar:

Preservação dos dentes adja-
centes, a preservação do rema-
nescente ósseo do rebordo alve-
olar e principalmente a estética.

Segundo o Dr. Luciano Lima 

Implante dentário é uma boa alternativa

um dos principais motivos de se 
considerar os implantes dentais 
como opção de tratamento é a 
manutenção do osso, a estabili-
dade da prótese e a estética.

Atualmente a reabilitação 
com implantes dentários é uma 
técnica que pode ser realizada 
seguramente com o mínimo de 
desconforto para o paciente, 
acrescenta o Dr. Luciano.

Ele explica que a força mas-
tigatória pode ser aplicada 
sobre o osso circundante ao 
implante. Com isso, estará pre-
servando a qualidade e a estru-
tura óssea remanescente. 

Responsável técnico:

Quando estamos decorando 
uma casa, a atenção espe-

cial se destina para a sala de es-
tar, deixando de lado a sala de 
jantar, que é o ambiente onde 
a família vai se reunir para as 
refeições. A sala de jantar me-
rece sim uma atenção especial, 
e não apenas uma mesa e algu-
mas cadeiras, podendo ser inte-
grada ao estar ou destacada em 
ambiente único.

Para decorá-la podemos apos-
tar em um belo aparador, uma 
boa iluminação, quadros, cadei-
ras diferentes umas das outras. 
Isso dará uma nova visão para a 
sala de jantar e deixará o ambien-
te mais confortável.

Beatriz Marquiori Alves
- arquiteta e urbanista A81449-0 
- graduada pela PUC-Campinas/SP
- design de interiores pela 
Escola Pró-Arte – Campinas/SP
Fone: (69) 9909-6688
beatrizmarquiori@gmail.com
Cacoal-RO

Sala de Jantar
- uma nova visão

Design Marco Aurélio Viterbo

Design Mauricio NobregaDesign Roberta Moura, Paula Faria e Luciana Mambrini

Design Paola Ribeiro
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A disfunção erétil, também 
conhecida popularmente 

como impotência sexual, é 
a incapacidade do homem 
obter e manter a ereção pe-
niana por um período que 
permita uma relação sexual 
satisfatória, para ele e sua 
parceira.

O mecanismo da ereção 
depende principalmente dos 
corpos cavernosos, que são 
duas estruturas cilíndricas 
interligadas, repletas de va-
sos sanguíneos, semelhan-
tes a esponjas, existentes 
no dorso do pênis. Durante 
o estímulo sexual, os corpos 
cavernosos se enchem de 
sangue, levando ao aumento 
do volume e enrijecimento do 
pênis.

A ereção é um processo 
muito delicado e depende de 

Impotência sexual
- como funciona a ereção do pênis 

     
Dr. Rodrigo Zipparro 
– médico urologista CRM/RO 2142
- membro titular da 
Sociedade Brasileira de Urologia
ATENDIMENTO:
Gastroclínica
- Rua São João, 1342 – Casa Preta
Fone: (69) 3421-5833 / 3421-0749 / 
3422-3444
HCR- Hospital Cândido Rondon  
- Rua Almirante Barroso, 1530 - Centro 
Fone: (69) 3411-2200
Ji-Paraná-RO

fatores psicológicos, ação de 
nervos e hormônios que faci-
litam a entrada e o represa-
mento de sangue nos corpos 
cavernosos. Por isso, uma 
série de doenças psicológi-
cas e orgânicas pode afetar 
a ereção.

Diabetes, hipertensão, 
colesterol elevado, depres-
são, deficiência hormonal, 
cigarro, álcool, doenças e 
cirurgias da próstata podem 
causar disfunção erétil. 

Nestes casos o tratamento 
inicialmente envolve o trata-
mento da doença de base; 
por exemplo, o controle do 
diabetes e da hipertensão. 
Também podem ser usados 
medicamentos orais e inje-
táveis, que melhoram o fluxo 
de sangue nos corpos caver-
nosos. Apesar destes me-

dicamentos terem sua ação 
principal nos corpos caverno-
sos, também têm efeitos em 
outros órgãos, por isso sua 
prescrição deve ser orien-
tada e acompanhada por 
médicos.

Os pacientes que não 
melhoram com medica-
mentos são candidatos a 
implante de próteses no 
pênis. As próteses podem 
ser maleáveis ou infláveis e 
são implantadas através de 
cirurgia dentro dos corpos 
cavernosos, recuperando a 
capacidade de ereção do 
pênis.

Com o avanço da medici-
na e o maior esclarecimento 
da população, os homens 
têm procurado cada vez mais 
os tratamentos e recuperado 
sua satisfação sexual.

Artérias e veias

Testículos

Corpos
cavernosos

A Fisk, com quase 6 déca-
das de sucesso e um méto-

do de ensino altamente eficaz, 
comprovado pelos mais de 15 
milhões de alunos que já estu-
daram em suas escolas, acaba 
de adotar um exame de profi-
ciência internacional, o Michi-
gan English Test (MET), para 
atestar ainda mais sua quali-
dade de ensino. 

A partir de agora, o MET 
passa a ser a avaliação final do 
curso de inglês da Fisk. Ao ter-
minar o curso, o aluno prestará 
o MET, receberá seu relatório 
oficial de pontuação no exame 

e o certificado de conclusão, 
cuja emissão está vinculada a 
um dos exames mais renoma-
dos no mundo! Dessa forma, o 
aluno Fisk:
• É reconhecido mundial-
mente e adquire um diferen-
cial profissional;
• Comprova sua proficiência em 
língua inglesa, de acordo com 
parâmetros internacionais.

O exame MET, Michigan 
English Test, é um exame in-
ternacional criado por CaMLA 
para avaliar a proficiência ge-
ral de um estudante de língua 
inglesa em contextos sociais, 

educacionais e profissionais e 
avalia a compreensão auditiva, 
a leitura e as estruturas gramati-
cais em situações reais.

CaMLA (Cambridge Michi-
gan Language Assessments) 
é a responsável pela elabora-
ção e correção de vários exa-
mes internacionais, entre eles, 
o MET.  Ela é uma associação 
dos departamentos de exames 
de duas das mais renomadas 
universidades do mundo: a Uni-
versidade de Michigan, nos Es-
tados Unidos, e a Universidade 
de Cambridge, na Inglaterra. 

O resultado do exame abran-

ge os níveis de A2 a C1 do Qua-
dro Europeu Comum de Refe-
rência para Línguas CEFR que 
é atualmente um dos documen-
tos mais usados como referên-
cia para avaliar as habilidades 
linguísticas de estudantes de 
línguas estrangeiras no mundo.

A avaliação oral é efetua-
da através da apresentação 
de um projeto desenvolvido 
ao longo do último estágio do 
curso de inglês e também é 
levada em consideração para 
emissão do certificado de con-
clusão do curso.

     
Fone: (69) 3441-4701 
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO
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A dignidade humana é uma 
qualidade inerente ao ser 

humano, decorrente do sim-
ples fato de existir, fazendo 
parte de uma característica 
natural do próprio homem. A 
dignidade da pessoa humana 
é princípio fundamental irre-
nunciável e inalienável.

O homem é credor de um 
mínimo de direitos, os quais 
independem de qualquer cri-
tério, com exceção do simples 
fato de possuir condição hu-
mana, tendo sob seu domínio 
características atribuídas ape-
nas aos seres humanos.

Assim, o homem que come-
te delitos, após devidamente 
julgado e condenado, é inse-
rido no regime prisional para 
cumprimento da pena impos-
ta. Esse cidadão, levado à 
condição de preso ao cárcere, 
continua detentor de direitos, 
sendo dever do Estado man-
ter a sua integridade física, 
psíquica e moral.

Dentre os direitos do preso 
está o de ser reinserido à vida 
em sociedade, não exposta 
sua condição de “criminoso”. 
É ele, então, sujeito ativo da 
ação de Reabilitação Criminal.

Reabilitação Criminal nada 
mais é do que a reintegração 
do condenado no exercício da-
queles direitos atingidos pela 

Reabilitação criminal: conceito e aspectos

sentença; a reabilitação alcan-
ça quaisquer penas, conforme 
se traduz do artigo 93, caput 
do Código Penal.

Em outras palavras, Re-
abilitação Criminal é um be-
nefício jurídico criado com o 
intuito de restituir o condena-
do ao seu status quo ante, ou 
seja, para sua situação ante-
rior à condenação, retirando 
de sua ficha de antecedentes 
criminais as anotações ne-
gativas nela apostas. Vale 
dizer, tornando-o ficha limpa.

Tal direito poderá ser re-
querido após dois anos do dia 
em que for extinta, de qual-
quer modo, a pena principal 
ou terminar sua execução, 
computando-se o período de 
prova, sem revogação, desde 
que o condenado não tenha 
morado fora do País nos dois 
anos anteriores; tenha dado, 
durante esse tempo, demons-
tração efetiva e constante de 
bom comportamento público 
e privado;  tenha ressarcido o 
dano causado pelo crime ou 
prove que não teve condições 
de fazê-lo, bem como o per-
dão da dívida pela vitima ou 
pessoa responsável.

A reabilitação é a decla-
ração judicial de que estão 
cumpridas ou extintas as pe-
nas impostas ao sentenciado. 

Permite ao condenado a sua 
reintegração na sociedade, 
conferindo ao reabilitado um 
boletim de antecedentes cri-
minais sem anotações.  O 
direito ao sigilo dos registros, 
que não permite que seja ex-
pedida certidão para fins civis, 
constando anotações positi-
vas em relação à pessoa do 
outrora apenado. 

Lembramos ainda que, é o 
Juiz da condenação e não o 
da execução da pena o com-
petente para apreciar e decidir 
sobre o pedido de Reabilitação 
Criminal. De sorte ainda, que 
negada a reabilitação, o recur-
so cabível é o da apelação. 

Importante mencionar que 
o instituto da reabilitação cri-
minal não apaga a reincidên-
cia, mas garante o sigilo, de 
modo a possibilitar àquele 
que praticou um crime e cum-
priu sua pena, o direito à rein-
serção em sociedade.

A reabilitação nada mais 
é que o remédio jurídico que 
garante ao condenado que 
cumpriu a pena o direito à hu-
manização do período de tran-
sição da vida condicionada na 
instituição carcerária, ou seja, 
o tempo em que esteve preso 
será esquecido, não constan-
do em certidões expedidas pe-
las instituições judiciais e poli-

ciais a passagem pelo sistema 
prisional. É a garantia de viver 
em paz com a sociedade.

Desse modo, aquele que 
delinquiu e cumpriu sua pena, 
volta a ser detentor dos direi-
tos sociais sobrestados pela 
condenação. 

Tem o instituto da Reabilita-
ção Criminal, sua base no prin-
cipio da dignidade da pessoa 
humana. Sendo, portanto, o 
reabilitado, livre para todos os 
atos da vida civil.

     Dr. Sebastião Cândido Neto
- advogado – OAB/RO 1826
- pós-graduado em Docência do
Ensino Superior
- pós-graduando em Direito Penal e 
Direito Processual Penal 
Fone: (69) 3451-8673
Av. Castelo Branco, 953 – Centro
Pimenta Bueno-RO

O diabetes mellitus (DM) é uma 
doença caracterizada pelo 

aumento dos níveis de glicose 
na corrente sanguínea. Exis-
tem dois tipos: O diabetes tipo 1 
(DM1) e o tipo 2 (DM2). O DM1 
resulta da destruição das células 
beta do pâncreas – células pro-
dutoras de insulina. Ou seja, o 
próprio organismo destrói suas 
células, levando ao aumento da 
glicose no sangue por déficit ab-
soluto de produção de insulina, e 
é predominante na infância e na 
adolescência. Já o DM2 ocorre 
quando não há produção sufi-
ciente de insulina pelo pâncreas 
ou porque o organismo se torna 
menos sensível à ação da insuli-
na que é produzida - a chamada 
resistência à insulina. Esta DM 

está diretamente relacionada à 
má alimentação e sedentarismo.

Há também uma condição 
chamada de pré-diabetes. É 
quando os níveis de glicose estão 
mais altos que o normal, mas não 
tão altos para dar o diagnóstico 
de DM2 (o tipo mais frequente). 
Pessoas com pré-diabetes têm 
maiores riscos para desenvolver 
diabetes tipo 2, doenças do cora-
ção e derrames (AVC). Uma vez 
cientes desta condição, podem 
iniciar medidas preventivas.

Os sinais e sintomas clás-
sicos do aumento da glicemia 
são: sede excessiva, aumento 
do volume urinário e do número 
de micções, inclusive noturna, 
fadiga, fraqueza, tonturas, vi-
são borrada, aumento do ape-

tite e perda de peso. Estes sin-
tomas tendem a ir se agravando 
e podem levar a complicações 
severas e agudas, como a ce-
toacidose diabética (no DM1) e 
o coma hiperosmolar (no DM2), 
caso a doença não seja diag-
nosticada, nem tratada. 

O objetivo principal do trata-
mento do diabetes é manter os 
níveis glicêmicos o mais próxi-
mo dos valores considerados 
normais. Também é importante 
manter os níveis adequados de 
colesterol, controlar a pressão 
arterial e o peso corporal, aspec-
tos que geram predisposição ao 
diabetes. História na família deve 
ser levada em consideração. Por 
isso, previna-se!! Faça seus exa-
mes regularmente.

Dra Maria Eliane H. Labendz da Silva
CRBM 1042/PA
- graduada em Biomedicina pela 
Unimar/ Marilia-SP
- especialista em Hematologia pela 
Uningá/Maringá-PR
- especialista em Análises Clínicas pela 
Unipós/Cuiabá-MT

Responsável técnica:

Av. Afonso Pena, 2629 – Princesa Isabel
Fone: (69) 3443-2164
Cacoal –RO

Diabetes – açúcar no sangue
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Tem sido bastante frequen-
te familiares de pacientes 

com demência se dirigirem 
ao meu consultório com a se-
guinte queixa: “Hoje acordei 
e meu pai/mãe não mais me 
reconheceu. Perguntou-me 
ainda, em prantos, quem eu 
era, onde ele estava... Gosta-
ria que eu o levasse até sua 
casa. Fiquei desesperado (a) 
e não sei o que fazer. Por fa-
vor, doutora, me ajude!”.

Trata-se de um quadro 
clínico em que o paciente 
apresenta uma demência 
em estágio avançado, o que 
demandará dos familiares e/
ou cuidadores grandes es-
forços e dedicação/vigilân-
cia integral. Tendo em vista 
auxiliá-los neste novo desa-
fio de suas vidas, seguem 
algumas dicas:

Em primeiro lugar o pa-
ciente deve ser tratado 
com muito carinho e paci-
ência. Nunca diga: você se 
lembra de mim? Procure 
se identificar. Sugiro iniciar 
o diálogo declarando seu 
nome e o do paciente.

Ouça, espere por uma 
resposta, mantenha conta-
to olho a olho e, além dis-
so, sorria sempre e evite a 
palavra “não”.

Mostre segurança, em to-
dos os sentidos, e não o deixe 
sozinho ou sem supervisão. 
Reduza os riscos cotidianos, 
tais como: dificultar seu aces-
so a utensílios e produtos do-
mésticos que possivelmente 
podem causar dano à integri-
dade física do paciente, como 
objetos cortantes, produtos 
inflamáveis, medicações con-
troladas, etc..

Seja bondoso, sempre gen-
til, mas jamais deixe de ser 
forte. Você deve respeitar a 
dignidade do paciente. Procu-
re confortá-lo. Faça uma lista 
de tudo que o paciente gosta 
e tente incorporá-la ao seu dia 
a dia. Crie uma rotina repetitiva 
simples para não confundi-lo.      
Isto o estimulará mentalmen-
te a agir de maneira positiva e 
serena.

Pessoas com demência 
avançada necessitam de 
cuidados especiais durante 
as 24 horas do dia. Por isso, 
paciência, compreensão e 
responsabilidade são im-
prescindíveis, principalmen-
te se o paciente está sendo 
agressivo e combativo.

Dicas para o cuidador de pacientes com demência avançada

     Dra. Luiza Silva
- médica neurologista 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
- docente do curso de 
Medicina da FACIMED
ATENDIMENTO: Neuroclínica de Cacoal
Fone: (69) 3441-6793 / 8140-3134
Cacoal-RO

Possíveis agressões não 
devem ser consideradas de 
forma pessoal.

Lembre-se: cada paciente 
com demência é único. Desta 
forma, fique calmo (a) e em 
caso de não obter o sucesso 
planejado em sua empreita-
da, não desista: “replaneje”! 

Por fim, vale ressaltar que 
o papel fundamental que o 
cuidador deve realizar “não é 
o de fazer no lugar do outro 
(do paciente)”, mas sim o de 
“ajudá-lo a fazer”, estimulan-
do-o, por consequência, na 
execução de suas pequenas, 
mas imprescindíveis tarefas 
do seu dia a dia.
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Agropecuarista. Fique alerta!
- sua multa ambiental pode ser suspensa

Como agir diante de queimaduras?

Todo agropecuarista que 
tenha cometido desma-

tamento ilegal antes de 22 
de julho de 2008 pode ter a 
multa suspensa, segundo 
o Código Florestal Brasilei-
ro, aprovado em 2012.

Também poderá com-
pensar a área desmata-
da por outra. Mas para 
valer, o Governo do Es-
tado também precisa 
fazer a lição de casa e 
regulamentar, além do 
Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR), o Programa de 
Regularização Ambiental 
(PRA), sendo que este 
último ainda não foi re-
gularizado em Rondônia.

O Órgão competente es-
tabelecerá como as multas 
podem ser suspensas e 
transformadas em termos 
de compromisso para re-
cuperação, recomposição, 
regeneração ou compen-
sação das áreas desmata-
das ilegalmente. Mas, para 

Queimadura é a lesão 
na pele provocada ge-

ralmente pelo calor, mas 
também pode ser provo-
cada pelo frio, pela eletri-
cidade, por certos produtos 
químicos, por radiações e 
até fricções. A queimadura 
de 1º grau atinge a camada 
mais superficial da pele, a 
epiderme, e se traduz como 
uma lesão vermelha, quen-
te e dolorosa. A queimadu-
ra solar é um exemplo. A 
de 2º grau superficial gera 
bolhas e muita dor; já a de 
2º grau profunda é menos 
dolorosa. A base da bolha 
é branca e seca. Pode ge-
rar repercussões sistêmi-
cas e causar cicatrizes. A 
queimadura de 3º grau é 
indolor, acomete todas as 
camadas da pele, podendo 
chegar até aos ossos e ge-
rar sérias deformidades.

O tratamento vai depen-
der do tipo de queimadura. 
Queimadura de 1º grau, 
faça compressas frias nas 
primeiras horas após o aci-

Dra. Ângela Maria Dias Rondon Gil
- advogada OAB/RO 155-B
- pós-graduada “Lato Sensu” Executive 
MBA em Direito Ambiental pela 
Universidade  Cândido Mendes-RJ
- pós-graduada em Direito Constitucional  
pela UNIR
- associada do IBDFAM
Gil&Furlanetto Advocacia
Fone: (69) 3441-0791
Av. Dois de Junho, 2905 - Centro
Cacoal-RO

Dra. Cristhiany Ragnini
- médica dermatologista
CRM/RO 2850 – RQE 738
- membro titular da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia
cristhianyragnini.dermatosbd.org.br
NEOMED
Fone: (69) 3443-2011
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

isso, o interessado precisa 
ter a propriedade cadastra-
da no CAR e ter aderido ao 
PRA – instrumentos de po-
lítica pública que Rondônia 
ainda não implementou.

Há que se analisar 
o caso de acordo com 
os dispositivos da Lei 
12.651/12, vigente desde 
25 de maio de 2012, em 
especial seu artigo 59, o 
qual dispõe que as infra-
ções que tratem de inter-
venção realizada antes de 
22 de julho de 2008, em 
área de preservação per-
manente ou em reserva 
legal, deverão ser suspen-
sas após a assinatura de 
termo de compromisso, no 
qual o autuado se compro-
meta a restaurar ou com-
pensar o dano causado. 

Assim, aconselho os in-
teressados a procurar um 
advogado para agilizar tal 
procedimento o mais ur-
gentemente possível.

dente; não colocar pasta 
de dentes, nem manteiga. 
Use óleo mineral ou vase-
lina líquida para manter a 
queimadura hidratada; tome 
analgésico se necessário e 
use filtro solar regularmente.

Queimadura de 2º grau 
superficial, as bolhas devem 
ser drenadas, mas não de-
vem ser retiradas, pois ser-
vem de curativo biológico. 
O procedimento deve ser 
feito preferencialmente por 
um médico. Ele estará apto 
a orientar os procedimentos 
para uma boa recuperação. 
Queimadura de 2º grau pro-
funda e 3º grau, na maioria 
das vezes há necessidade 
de avaliação médica e in-
ternação hospitalar para o 
devido tratamento.

Se forem queimaduras 
significativas na face, mãos, 
pés e genitália, queima-
duras elétricas ou de vias 
aéreas superiores, procure 
imediatamente uma emer-
gência hospitalar.

AGRADECIMENTO: Após cinco anos de 
trabalho em Cacoal, inicio uma nova fase na 
clínica NEOMED, um novo empreendimento 
pessoal e profissional. Este passo só foi pos-
sível graças aos colegas e amigos que propor-
cionaram minhas primeiras oportunidades de 
trabalho em Cacoal. A eles, aos meus queri-
dos pacientes e a todos que compartilharam e 
participaram do sonho NEOMED, minha eterna 
gratidão e amizade.

fonte: http://www.sbd.org.br
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O e-commerce ou vendas 
pela internet, popular-

mente dita, é um dos seg-
mentos que mais crescem 
no País devido a abertura 
de lojas virtuais. O Brasil 
soma cerca de 61,6 milhões 
de e-consumidores únicos, 
aqueles que já fizeram ao 
menos uma compra online.

O comércio brasileiro de 
vendas online através das 
lojas virtuais faturou em 2014 
algo em torno de R$ 39,5 bi-
lhões. Até o final de 2015, 
a previsão é que alcance 
um faturamento de R$ 43 
bilhões, 20% maior que 
o último ano, visto que o 
cliente busca na internet 
a comodidade ao comprar 
produtos e recebê-los sem 
sair de casa, já que é pos-
sível enviar um produto 
praticamente para qual-
quer lugar do mundo. 

O crescimento do setor 
imobiliário tem colaborado 
para um significativo cres-
cimento na procura por 
produtos para decoração e 
acabamento via internet.

Cada vez mais o consu-
midor tem valorizado o in-

vestimento na compra de 
móveis e decoração, que 
trazem conforto e beleza.

A procura passa pelos 
estofados, mesas, cadei-
ras, tapetes, cortinas, pa-
péis de parede, móveis 
planejados e produtos dife-
renciados e tem aquecido 
o mercado de decoração.

Em Rondônia uma em-
presa do setor de Móveis 
e Decoração investe nas 
vendas online e disponibi-
liza um canal de compras 
para seus clientes. Trata-se 
da loja Casa & Decoração, 
proporcionando as me-
lhores sugestões em mó-
veis para deixar ambientes 
confortáveis e lindos. Você 
poderá conhecer a loja vir-
tual acessando o link www.
casaedecoracaoro.com.
br e verificar as sugestões 
em móveis, mesas de jan-
tar, estofados modernos e 
confortáveis, e peças deco-
rativas com facilidades de 
pagamento em até 12 ve-
zes sem juros. A loja dispo-
nibiliza ainda a opção para 
produtos sob encomenda, 
diretamente da indústria.
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O antes e depois 

A fachada é o cartão de 
visita de uma edifica-

ção, seja ela residencial 
ou comercial. Muitas ve-
zes para nós arquitetos é 
um desafio dar vida nova 
a elas, porém o resultado 
final é sempre compen-
sador. Na maioria das 
vezes, quando pensamos 
em fachadas comerciais, 
imaginamos a utilização 
do ACM, vidro, alumínio; 
materiais de ótima dura-
bilidade, porém com um 
custo que muitas vezes 
não cabe no orçamento.

Nessa obra optamos por 
utilizar elementos cons-
trutivos convencionais, ou 
seja, tijolo, cimento, con-
creto e ferragem, para 
criar a volumetria da fa-
chada. As cores foram es-
colhidas a partir do reves-
timento, criando uma har-
monia em tons de cinza 
junto às letras cromadas 
que dão um toque sofisti-
cado ao projeto.

Arquitetas Luanna Russo e Aline Kümpel 

ANTES

PROJETO

DEPOIS

/ Conceito Arquiteturaconceito.arquitetura
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Inventário
- informações básicas

Quando uma pessoa mor-
re, todo o seu patrimônio 

(bens, direitos e obrigações) 
passa a ser transmitido imedia-
tamente aos seus herdeiros. O 
inventário serve para formalizar 
a divisão e a transferência des-
sa universalidade de bens aos 
herdeiros e pode ser judicial ou 
extrajudicial (feito em cartório, 
quando não há testamento, her-
deiros menores ou incapazes e 
quando todos estão de acordo). 

A presença do advogado 
além de obrigatória é indispen-
sável, seja o inventário realiza-
do pela via judicial ou extraju-
dicial. O prazo para a abertura 
de um inventário é de 60 dias, 
conforme dispõe o art. 983 do 
Código de Processo Civil. Este 
prazo é para a abertura do in-
ventário (judicial), ou para o 
envio da declaração do ITCMD 
(IMPOSTO DE TRANSMIS-
SÃO CAUSA MORTIS E DO-
AÇÕES), sob pena de multa. 

A multa por atraso não é 
arbitrada por juiz, mas pela 
Fazenda Estadual, que é obri-

Excetuando-se a motivação pra-
zerosa e sendo estritamente 

terapêutica, vimos que a mas-
sagem tem por objetivo atuar no 
Sistema Nervoso e auxiliar a circu-
lação de retorno venosa e, ou, lin-
fática. Podemos pretender intervir 
com a finalidade de desintoxicar, 
nutrir determinada área, relaxá-la, 
produzir analgesia ou excitá-la, 
mas isso será uma consequência 
do objetivo primário. Sendo assim, 
deveríamos nos perguntar: por 
que nosso paciente está necessi-
tando de massagem? Em outras 
palavras, por que o seu sistema 
circulatório de retorno não está 
mais sendo suficiente para “limpá-
-lo” e, posteriormente, “nutri-lo”? 
A resposta é que ele (o sistema 
circulatório de retorno) está, pro-
vavelmente, sobrecarregado.

Por que acontece isso? Nos-
sos sistemas de “limpeza” (venoso 
e linfático) atendem as necessida-
des conforme estiverem prepara-
dos. Sendo um atleta, eles serão 
mais eficientes do que se tiver-
mos uma vida sedentária. Eles 
trabalham de acordo com nossas 
necessidades. Normalmente eles 
são mais eficientes à noite, quan-

gada por lei a cobrar multa 
por atraso, além de juros e 
correção monetária. Quem 
aplica a multa é a Fazenda 
Pública Estadual. Em Rondô-
nia, por exemplo, a multa é de 
10% pelo atraso no requeri-
mento do inventário por mais 
de 30 dias, contados a partir 
da abertura da sucessão, au-
mentado para 20% quando o 
prazo ultrapassar mais de 60 
dias, nos termos do art. 18, 
inciso II, da Lei n. 959/2000, 
independente da lavratura de 
auto de infração. 

Em termos de honorários 
advocatícios, o custo de um in-
ventário depende muito da for-
ma como ele será executado, 
o seu grau de complexidade, o 
patrimônio envolvido e, princi-
palmente, se será litigioso ou 
consensual. Evidente que, para 
a atuação do advogado em um 
inventário litigioso, os honorá-
rios serão muito maiores do que 
para a atuação consensual. A 
consulta deverá ser feita por um 
advogado de sua confiança. 

Se o inventário for judicial, 
por impossibilidade legal ou por 
escolha dos herdeiros, existirão 
custas processuais definidas 
por cada Estado da Federa-
ção. Já o inventário extrajudicial 
(realizado em cartório), implica 
despesa cobrada pelo cartório, 
relativa a escritura pública, e 
tem valor progressivo, de acor-
do com o valor total dos bens 
que serão partilhados. 

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

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

Por que fazer massagem?
do descansamos, paramos de “su-
jar”. Contudo, o que sobrecarrega 
nossos sistemas de “limpeza”? 
Ocasionalmente o motivo é que 
“naquele dia” trabalhamos demais. 
Porém, existe algo que transforma 
“aquele dia” em “todos os dias”, 
algo que nos faz “trabalhar horas 
extras” de segunda a domingo. 

Quando isso ocorre, não há 
sistemas de ‘limpeza que possam 
dar conta da “sujeira” criada e acu-
mulada. Esta “sujeira” acumulada 
pode, e irá, “deteriorar” produzindo 
a inflamação ou “miosite” (inflama-
ção muscular). Nesse estágio o 
paciente necessitará da interven-
ção de alguém que possa ajudar 
os seus sistemas de “limpeza” a 
dar conta do acúmulo de sujeira. 
Possivelmente um médico deverá 
ser procurado para a prescrição 
de um “anti-inflamatório”. Caso o 
paciente não buscar ajuda para os 
seus sistemas de circulação, ve-
nosa e linfática, ou parar de fazer 
“horas extras” (que ele não se dá 
conta de estar fazendo), passará 
para o estágio seguinte chama-
do de “fibrosite” quando a fáscia, 
“pele” que recobre o músculo, per-
de sua capacidade de alongar-se. 

O alongamento do músculo pro-
vocará dor induzindo o paciente 
a uma imobilidade que propiciará 
condições para o aparecimento de 
uma aderência, estado em que a 
fáscia adere ao periósteo, “pele” 
do osso.
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Você tem levantado pela ma-
nhã sem vontade de abso-

lutamente nada? Ou levanta-se 
até bem, mas com o passar do 
dia sua disposição vai sumin-
do? É importante perceber que 
vários fatores podem fazer parte 
dessa rotina. Pense um pouco 
e verifique como está sua vida. 
Você tem se respeitado, tem 
feito coisas por você, ou é da-
quelas pessoas que acreditam 
que são felizes simplesmente ao 
verem os que amam realizados? 
Sem sombra de qualquer dúvi-

da, partilharmos da felicidade 
alheia é reconfortante e por ve-
zes significativo, mas não basta! 
Ninguém é verdadeiramente fe-
liz ou realizado com a felicidade 
única e exclusivamente do ou-
tro. É necessário sair de nossa 
zona de conforto, arregaçar as 
mangas e buscar o que poderá 
nos fazer mais realizados, mais 
dispostos e até mais felizes. 
Para sabermos amar o próximo, 
devemos saber nos amar. Não é 
possível dar o que não é nosso, 
o que não temos. Eis uma das 
possibilidades de nos sentirmos 
desanimados, sem iniciativa 
para conosco. Outras possibili-
dades dizem respeito aos fato-
res orgânicos. Doenças como: 
anemia, distúrbio da tireoide, 
doença cardíaca, fibromialgia, 
diabetes, depressão e até mes-
mo certos tipos de infecções 
sem o devido acompanhamen-
to médico e psicológico, podem 
apresentar cansaço excessivo, 
levando a um esgotamento físi-
co e psíquico, gerando assim o 
desânimo. 

Como enfrentar o desânimo?

Mas, como podemos recar-
regar as baterias? A prática de 
algum tipo de atividade física fa-
vorece a circulação do oxigênio 
no organismo. O coração, o pul-
mão e os músculos conseguem 
transformá-lo em mais energia. 
Comer a cada três horas afasta 
a fadiga e evita a queda brusca 
das taxas de açúcar no sangue, 
que provoca a falta de energia. 
Alimentos ricos em proteínas, 
carboidratos, fibras e ômega-3 
devem fazer parte do cardápio 
diário. Descansar pelo menos 
oito horas por noite aumenta a 
disposição. Quer dormir bem? 
Vá para a cama sempre no 
mesmo horário. E nada de ver 
TV, usar o computador ou se 
exercitar até três horas antes 
de se deitar. Evite também as 
refeições pesadas e o álcool ou 
bebidas a base de cafeína. Di-
minuir o estresse é fundamen-
tal para acabar com o cansaço. 
E não há forma melhor de es-
timular o corpo e o cérebro do 
que se dedicar a uma atividade 
prazerosa. Qual é a sua? Bus-

Rosângela Martins Vieira
- psicóloga e psicopedagoga 
CRP 20/00709
- docente da Facimed
- especialista em Psicopedagogia e 
Gestão Escolar, Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial
rmv1000@hotmail.com

Joanadarque Palmieri de L. Mello
- psicóloga CRP 20/05423
- graduada pela Facimed
- especializanda em Neuropsicologia
joanadarquemello@hotmail.com

Clínica de Osteopatia e Psicologia   -  Fone: (69) 3441-3674   -  Cacoal-RO

que conhecer-se melhor. Não 
tenha medo ou preconceito ao 
procurar um psicólogo ou um 
psiquiatra. O autoconhecimento 
nos auxilia a fazermos esco-
lhas mais assertivas e vivermos 
mais felizes, aceitando-nos 
como somos ou modificando o 
que acharmos necessário. Se a 
fadiga não vai embora, consul-
te um especialista. Ele ajudará 
a identificar o que está preju-
dicando a sua disposição e, 
assim juntos descobrirão uma 
melhor conduta a ser seguida.
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Quando nascemos, não en-
xergamos bem. A visão se 

desenvolve durante a infância, 
alcançando a maturidade por 
volta dos cinco anos de idade. 
Por isso, é muito importante 
que problemas de visão sejam 
tratados o quanto antes, pois 
toda alteração que prejudique o 
desenvolvimento da visão pode 
determinar prejuízo à visão de 
forma definitiva. A consulta oftal-
mológica é uma medida preven-
tiva importante, mas alguns sin-
tomas podem indicar a presença 
de um problema oftalmológico:
• apresentar olho torto (vesguice 
ou estrabismo);
• dor de cabeça ou mal-estar du-
rante ou após realizar um esfor-
ço visual, como ler, desenhar ou 
escrever;
• franzir a testa ao olhar para 
longe;
• aproximar objetos, livros ou 
cadernos dos olhos;
• desinteresse por atividades que 
exijam boa visão ou leitura;
• lacrimejamento excessivo. 

É difícil a percepção de pro-
blemas visuais em crianças 
pequenas principalmente pela 
dificuldade de comunicação. A 
criança não chega aos pais di-
zendo que não enxerga ou que 
tem algum problema ocular, 
mas os pais podem observar 
no dia a dia sinais que podem 
indicar a presença de algum 
problema. O lacrimejamento 
excessivo, por exemplo, pode 
indicar desde uma obstrução do 
canal lacrimal até um glaucoma 
congênito. Ao perceber alguma 
anormalidade, a criança deve 
ser levada a um oftalmologista 
para uma avaliação.

Outro problema importante 
que precisa ser corrigido ain-
da na infância é a ambliopia, 
ou “olho preguiçoso”. É uma 
situação na qual a visão não 
se desenvolve completamente 
em um dos olhos, embora sua 
aparência seja normal. Com 
o passar do tempo, o cérebro 
ignora as imagens que vêm 
desse olho “fraco”, de tal for-
ma que ele perde a visão. O 
portador de ambliopia tem difi-
culdade para perceber distân-
cias e profundidade, além de 
correr riscos de cegueira total, 
caso venha algum dia a perder 
a visão de seu olho saudável. 
A ambliopia pode ser curada 
se o tratamento (que requer 
o uso de um tampão sobre o 
olho sadio, de modo que o olho 
“preguiçoso” seja estimulado) 

A visão das crianças

for realizado antes que a visão 
tenha atingido a maturidade. 
Por isso, mesmo que não apre-
sente aparentemente nenhum 
problema de visão, a criança 
deve ser examinada por um of-
talmologista em seus primeiros 
anos de vida.

Com o início da vida escolar, 
também é possível perceber a 
presença de problemas refra-
tivos (miopia, astigmatismo e 
hipermetropia). Muitas vezes, 
o desinteresse pelas aulas e a 
dificuldade de aprendizado es-
tão associadas à dificuldade de 
enxergar. É recomendável levar 
a criança para um novo exa-
me oftalmológico no início da 
alfabetização.

Como devem ser os óculos 
da criança e quais os cuidados 
necessários?

Os óculos com grau só podem 
ser receitados pelo oftalmologis-
ta e recomenda-se que sejam 
conferidos por ele após serem 
produzidos. Só o médico oftal-
mologista tem autorização para 
a realização de exames ocula-
res, principalmente em crianças, 
que muitas vezes é necessário a 
utilização de colírios cicloplégi-
cos para a realização do exame 
para receitar óculos. As arma-
ções devem ser, de preferên-
cia, de acrílico, por serem mais 
resistentes, e devem estar bem 
adaptadas ao rosto da criança, 
ou seja, confortáveis. Elas não 
podem estar soltas, apertando o 

nariz ou atrás da orelha.
As hastes que se prendem 

atrás da orelha são melhores 
para as crianças. As lentes tam-
bém devem ser de acrílico, pois 
são mais leves. Quando o grau 
das lentes for elevado, recomen-
da-se o uso de lentes especiais 
que deixam os óculos mais leves 
e mais finos. Os óculos devem 
ser sempre trocados quando a 
armação estiver torta ou se as 
lentes estiverem muito riscadas.

Se houver necessidade de 
cobrir com tampão, evite fazê-lo 
na lente dos óculos. Dê prefe-
rência para colocar o tampão na 
pele ou na armação dos óculos. 
Para limpar os óculos, utilize 
água, sabão e um pano limpo e 
macio que não solte fiapos.

Doença do refluxo gastroesofágico x tosse

A doença do refluxo gas-
troesofágico (DRGE) é 

uma condição na qual ocor-
re refluxo patológico do 
conteúdo gástrico, presente 
no estômago, para o esôfa-
go, podendo levar a proble-
mas respiratórios, pois se o 
alimento for aspirado pode 
chegar ao pulmão e causar 
pneumonias, fibrose pul-
monar, bronquites e asma. 
É bastante prevalente, atin-
gindo homens e mulheres 
com igual frequência e ten-
do maior prevalência após 
os 40 anos. 

Em geral, as pessoas 
custam a entender como 
um problema no estômago 
pode provocar tosse. Even-
tualmente, pacientes com 

laringite de refluxo que têm 
tosse podem ter o esôfago 
normal, porque o ácido pas-
sa sem machucá-lo muito. 
O único sintoma é mesmo a 
tosse e por isso eles acabam 
procurando um otorrinola-
ringologista ou um pneumo-
logista que reconhecem as 
alterações sugestivas.

Considerações devem ser 
feitas para associação de 
DRGE e doenças pulmonares:
1. Estudos mostram a alta 
incidência de refluxo gas-
troesofágico muito superior 
à da população geral em 
pacientes com distúrbios 
respiratórios; 
2. Muitos sintomas respi-
ratórios podem ser expli-
cados fisiopatogenicamente 

pela existência de refluxo 
gastroesofágico; 
3. O tratamento da DRGE 
melhora e, algumas vezes, 
elimina totalmente sinto-
mas respiratórios.

A DRGE pode ser causa 
isolada ou associada de fal-
ta de ar em consequência 
de aspiração de conteúdo 
gástrico para as vias aé-
reas, como também pode 
causar dor torácica, rouqui-
dão, pigarro, tosse.

Frente ao exposto acima, 
sempre que houver sintomas 
respiratórios, devemos ques-
tionar e considerar sintomas 
gástricos relacionados à doen-
ça do refluxo gastroesofágico.

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

Responsáveis técnicos:
Dra. Talita Sayuri Utzumi CRM/RO 2771
Dr. Luiz Toshio Utzumi CRM/RO 1163
- médicos oftalmologistas
Fone: (69) 3442-9162 Rolim de Moura-RO

Fonte: site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(adaptado) -www.cbo.com.br
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sentados, sobretudo ao aposentado 
por idade que necessita de auxílio 
constante de terceiro.

Assim, mesmo não havendo Lei 
específica nesse sentido, o Judici-
ário Brasileiro fortalece o seu papel 
social, administrando com Justiça 
desigualdades e realidades não pre-
vistas por Lei.

Vale ressaltar, porém, que o ór-
gão previdenciário não concederá 
o adicional referido, senão em caso 
de aposentadoria por invalidez. Ou 
seja, sendo o caso de aposentado-
ria diversa, deverá o segurado plei-
tear na Justiça o adicional.

Adicional de 25% na aposentadoria
 – um direito que poucos conhecem

Papel Canson 
- uma história de 457 anos...

O decreto 3.048/99, em seu artigo 
45, garante aos aposentados 

por invalidez que precisam de cui-
dados permanentes, ou seja, que 
tenham dificuldades de realizar ta-
refas básicas do dia a dia e preci-
sem de ajuda de acompanhante ou 
cuidador, o direito a um adicional de 
25% sobre o valor do benefício, não 
importando se o aposentado recebe 
o teto da Previdência.

O decreto ainda estabelece al-
gumas situações nas quais o bônus 
será concedido, como cegueira to-
tal, perda de nove dedos das mãos 
ou superior a esta, paralisia dos dois 
membros superiores ou inferiores; 
perda dos membros inferiores, aci-
ma dos pés, quando a prótese for 
impossível; perda de uma das mãos 
e de dois pés, ainda que a prótese 
seja possível; perda de um membro 
superior e outro inferior, quando a 
prótese for impossível, alteração 
das faculdades mentais com grave 
perturbação da vida orgânica e so-
cial, ou qualquer doença que exija 
permanência contínua no leito, e 
ainda incapacidade permanente 
para as atividades da vida diária.

Entretanto, decisão da Justi-
ça Federal (TRF 4ª Região AC 
0017373-51.2012.404.9999/RS), 
entendeu que o direito ao acréscimo 
de 25% no valor do benefício deve 
ser estendido a qualquer aposenta-
do que necessite do auxílio de que 
trata o art. 45 do decreto.

Com o brilhante julgado, foi pres-
tigiado a garantia Constitucional da 
isonomia e igualdade entre os apo-

O papel é considerado o principal 
suporte para a difusão da escrita, 

da informação e de todo o conheci-
mento humano. Antes do descobri-
mento do papel, o homem utilizou os 
mais diferentes materiais para o re-
gistro de sua existência, tais como fo-
lhas, cascas de árvores, couro, teci-
dos, pedras, barro e metais. O papel 
surgiu na China no início do século 
II, inventado por T’Sai Lum, um oficial 
da Corte que o teria fabricado a partir 
de córtex de plantas, tecidos velhos 
e fragmentos de redes de pesca. De-
pois dessa invenção o mundo não 
seria mais o mesmo. Curiosamente, 
o papel levou muito tempo até che-
gar ao ocidente: antes foi largamente 
difundido entre os árabes, que insta-
laram a primeira fábrica de papéis da 
Europa, após a invasão da Península 
Ibérica – mais precisamente na cida-
de de Játiva, na Espanha, em 1150. 
Os papéis são fabricados com a pol-
pa de fibras vegetais procedentes de 
várias espécies, como o eucalipto e 
o algodão.

Os papéis mais comuns são feitos 
de fibras de madeira, enquanto que 
os mais nobres são produzidos com 
fibras de algodão ou linho. A madeira 
é transformada em pasta de celulose 
por meio de um processo mecânico 
ou químico, sendo esta última de 
melhor qualidade, também chamada 
de celulose alfa. Para transformá-la 
em papel, essa pasta é misturada à 
água, formando uma mistura líquida 
e homogênea.

Em alguns tipos de papéis, ou-
tros componentes são adicionados 

à pasta, tais como cola, pigmentos 
e agentes conservantes. A qualida-
de das fibras utilizadas, juntamente 
com esses componentes, deter-
mina a qualidade do papel. Para 
passar do estado de pasta e formar 
a folha de papel, a maior parte da 
água é retirada através de aplicação 
de diversos tipos de rolos de pres-
são, iniciando-se a formação da 
folha ainda úmida. O processo de 
secagem se dá por procedimento a 
quente ou ao ar livre, como ocorre 
com alguns papéis artísticos.

O Clipão, líder no segmento de 
papéis, trabalha com inúmeros for-
necedores, em especial a Canson 
Papéis, uma das empresas mais an-
tigas do mundo, fundada no ano de 
1557. Tem 457 anos de existência.
Fonte: Canson Papiers d’inspiration depuis 1557

Av. Sete de Setembro, 2485 - Centro
Fone: (69) 3441-5233 – Cacoal-RO

Sérgio Coaracy Pontes 
- empresário

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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O Contratualismo de Rousseau
- as bases para a construção do Estado Democrático de Direito

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

Dr. Fabricio Almeida Barbosa
- fisioterapeuta – Crefito-9\48842-f
Osteopatia/Posturologia 
- mestre em ciências da saúde Unb
- osteopatia estrutural/postural e
visceral - Idot
Consultório de Osteopatia: 
Av. Belo Horizonte, 4013
Fone: (69) 3441-3674 Cacoal-RO  
Av. Rio Branco, 4696
Fone: (69) 3442-4854 Rolim de Moura–RO

Jean-Jacques Rousseau nasceu 
em 1712 e faleceu em 1778. Foi fi-

lósofo, teórico político, escritor e com-
positor. Fracassou na música, mas 
ganhou grande prestígio com sua 
obra “O Contrato Social” que traçou 
as bases da Democracia servindo de 
inspiração para a Revolução France-
sa e o pensamento Iluminista.

“O Contrato Social”, publicado 
em 1762, ganhou notoriedade ao 
reconhecer a existência dos direitos 
naturais e ao afirmar a essência da 
natureza pura do homem que era 
corrompida pela convivência com o 
grupo social.

A vida em sociedade nunca foi 
muito pacífica e harmônica, necessi-
tando de regras, de um poder visível 
(Estado e Direito) que viesse a regu-
lar essa convivência e promover a 
pacificação social. Dentro desse con-
texto, nasce “O Contrato Social” de-
mocrático de Rousseau, propondo a 
existência de um Estado politicamen-
te e juridicamente organizado, em 
que o titular da soberania é o povo, 
embora administrada pelo Estado 
para garantia da vontade geral. 

No entanto, Rousseau não foi o 
primeiro contratualista a sistemati-
zar a ideia de um Estado. Thomas 
Hobbes já defendia a necessidade 
de um governo e de uma socieda-
de politicamente organizada. Mas 
a grande crítica que se fazia acerca 
do Contratualismo de Hobbes é que 
ele se mostrava absolutista. Hobbes, 
por possuir prestígio junto à nobreza, 
defendia a existência de um poder 
absoluto, centralizado, justificando to-

Conheça uma das técnicas mais 
avançadas do mundo para o trata-

mento de problemas na coluna verte-
bral: mesa de descompressão de colu-
na Triton DTS.

O equipamento funciona realizando 
uma tração leve, controlada eletronica-
mente, sobre as regiões lombar e cer-
vical. Este movimento resulta em alívio 
da dor e diminui a compressão das 
raízes nervosas, reduzindo dores na 
coluna, braços e pernas.

Esta mesa de tração auxilia no tra-
tamento das seguintes patologias:
1. DDD – Degeneração ou Desgaste 
do Disco: o espaço entre as vértebras 
diminui, causando fricção entre elas; ao 
serem descomprimidas, ocorre hidrata-
ção, nutrição e regeneração do disco.
2. Prolapso de disco interverte-
bral: ao romper-se, o disco pressio-
na os nervos da coluna vertebral, 
causando dores.
3. Inflamação do nervo ciático: a 
compressão das vértebras sobre os 
discos da coluna vertebral, lombar ou 
sacra provoca uma inflamação que se 

das as formas de opressão em nome 
desse governo.

Mas foi com Rousseau que o Con-
tratualismo, aliado aos conceitos de 
democracia, ganhou força e serviu 
para determinar as bases de um Es-
tado Democrático de Direito (Contrato 
Social), nos moldes do que, teorica-
mente, vivemos nos dias atuais.

Problemas na coluna?

irradia para os membros inferiores.
4.  Hérnia de disco: a compressão 
do disco e das inervações acarreta 
dor ou dormência nos membros infe-
riores e/ou superiores.
    Para um sucesso no tratamen-
to é necessário que seja feito uma 
avaliação e tratamento osteopá-
tico antes da utilização da maca. 
Fazemos esse trabalho em uma 
única sessão. Em nosso consultório 
contamos também com a maca de 
flexão-distração  que nos auxilia no 
tratamento das patologias da coluna 
vertebral.
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sa.  Algumas vezes a doença é 
absolutamente assintomática.  

O diagnóstico é feito através 
da realização de exames labo-
ratoriais e da coleta de biópsias 
de intestino delgado. 

O paciente celíaco, mesmo 
assintomático, que continuar 
consumindo alimentos com glú-
ten, apresenta risco de desen-
volver outras doenças, como do-
enças da tireoide, do fígado, dos 
rins, da pele e até câncer.

O único tratamento possível 
para o portador de doença celí-
aca é a dieta sem glúten. Impor-
tante enfatizar que o glúten não 
desaparece quando os alimentos 
são assados ou cozidos, e por 

Doença celíaca 
– intolerância ao glúten

Em tempos de dietas “sem glú-
ten”, vamos discutir um pou-

co sobre uma doença em que é 
obrigatória a dieta sem glúten: a 
doença celíaca, uma doença do 
intestino delgado que se caracte-
riza pela intolerância permanente 
ao glúten. 

O glúten é a principal proteína 
presente no trigo, na aveia, no 
centeio e na cevada. O consumo 
de alimentos com este tipo de 
proteína pelos celíacos provoca 
lesão no intestino delgado, impe-
dindo a adequada absorção dos 
alimentos. 

A doença celíaca acomete 
indivíduos de qualquer idade e 
de ambos os sexos, com predo-
mínio do feminino (3:1). A preva-
lência na população geral é em 
torno de 1/200 pessoas. 

Os celíacos já nascem com 
a predisposição genética para 
desenvolver a doença, porém 
não se sabe em que momento 
irá manifestá-la. Não há, até o 
momento, medidas conheci-
das que evitem ou retardem os 
sintomas.

A doença pode se apresentar 
de várias maneiras. Na forma 
clássica os sintomas geralmen-
te aparecem entre o primeiro e o 
terceiro ano de vida. O pacien-
te apresenta diarreia crônica, 
desnutrição com déficit do cres-
cimento, anemia não curável, 
emagrecimento e falta de ape-
tite, distensão abdominal, que 
podem levar o paciente à morte 
se o diagnóstico não for feito e o 
tratamento instituído. O quadro 
pode também ser inespecífico, 
apresentando-se como consti-
pação intestinal crônica, man-
chas e alteração do esmalte 
dental, esterilidade ou mesmo 
osteoporose antes da menopau-

Responsável técnico:

Dr. Douglas A. de Moura Rodrigues

- cirurgião geral e 

gastroenterologista 

CRM/RO 1204

Fone: (69) 3443-2700

isto a dieta deve ser seguida a 
risca, para o resto da vida.

ALIMENTOS PROIBIDOS: tri-
go (pães, massas, bolachas), 
centeio, cevada, malte, aveia, 
produtos industrializados (ler ró-
tulos!!), cerveja, achocolatados 
(que contenham malte), tempe-
ros industrializados. 
ALIMENTOS PERMITIDOS: mi-
lho, batata, mandioca, mandio-
quinha, arroz, cereais integrais 
(linhaça, girassol, chia), alimen-
tos de origem vegetal (verduras, 
legumes, feijões, ervilha, grão de 
bico, etc.), alimentos de origem 
animal (carnes, ovos, peixes, 
frango, leite e derivados

Av. Cuiabá, 2255 
(esq. com XV de Novembro) 
Fone: (69) 3443-2700 – Cacoal-RO
clinigastrocacoal@hotmail.com
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Natural 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, ultrasso-
nografias voltadas especificamente ao aparelho musculoesquelético, 
infiltrações articulares guiadas por ultrassom e infusão de medicamen-
tos na área de reumatologia. O atendimento é realizado de segunda a 
sexta-feira em Ji-Paraná, onde o Dr. Leônidas fixou residência.

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

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

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

serviços para melhorar a 
qualidade de vida de seus 

pacientes com doenças 
reumatológicas, com 

uma abordagem segura, 
ética, baseada no bom 

senso e principalmente no 
respeito ao paciente.”

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 especia-
lista em Clínica Médica nº 908
- Registro e qualificação de especia-
lista em Reumatologia nº 909
- Título de especialista pela 
Sociedade Brasileira de Reumato-
logia
- Título de especialista em Reuma-
tologia pela Associação Médica 
Brasileira
leonidastondo@yahoo.com.br 
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Cirurgia minimamente invasiva 

A cirurgia endoscópica 
ampliou sobremanei-

ra seu campo de atuação 
na medicina, sendo hoje 
um instrumento indispen-
sável em praticamente to-
das as áreas médicas. 

A laparoscopia é um 
modo de acessar a cavida-
de abdominal por meio de 
pequenas incisões, sem a 
necessidade de laparoto-
mia (“cirurgia aberta”), per-
mitindo então menor tempo 
de internação, recuperação 
mais rápida no pós-opera-
tório com menor incômodo 
e retorno precoce às ativi-
dades habituais, além de 
melhor resultado estético; 
ou seja, um ótimo custo x 
benefício. Com vista nes-
sa satisfação da paciente, 
aspecto cada vez mais 
valorizado na prática médi-

ca, a cirurgia laparoscópica 
acaba tendo indicação em 
praticamente toda a gama 
de doenças ginecológicas 
com necessidade cirúrgica. 

As indicações para vide-
olaparoscopia apresentam-
-se basicamente correlacio-
nadas com quadro de gran-
de grupo de sintomas: dor 
pélvica crônica ou aguda, 
infertilidade e massas pél-
vicas. Nesse universo, uma 
série de doenças pode ser 
abordada: endometriose, 
aderências, mioma, cisto de 
ovário, gestação ectópica, 
entre outras. Porém, nem 
todas as pacientes pode-
rão ser submetidas a este 
tipo de procedimento. Há 
algumas contraindicações, 
sendo as mais importantes, 
obesidade, massa abdo-
minal volumosa, gestação, 

Dra. Letícia Santos Marquiori
CRM/SP 149387
- Ginecologia e Obstetrícia 
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

doença cardiorrespiratória, 
obstrução intestinal e insta-
bilidade hemodinâmica.

A videolaparoscopia 
pode ser utilizada em 
praticamente todos os 
campos da cirurgia gi-
necológica, a depender 
do treinamento da equi-
pe cirúrgica, do material 
acessório e da seleção 
criteriosa das pacientes. 
Não se deve abrir mão 
desses pilares, pois são 
determinantes na preven-
ção de complicações, não 
cabendo improvisos nes-
sa área. 

Como complicação, po-
demos citar: traumas na 
parede abdominal, embolia 
gasosa, lesão de estrutu-
ras vizinhas e sempre há a 
possibilidade de conversão 
para a cirurgia aberta (tradi-
cional laparotomia).

Finalmente, fica eviden-
te que a videolaparoscopia 
provocou e tem provocado 
transformações na cirurgia 
ginecológica, constituindo 
instrumento necessário no 
dia a dia do ginecologista.
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O clareamento dental é um 
procedimento simples, reali-

zado por dois componentes: pe-
róxido de hidrogênio ou peróxido 
de carbamida. Qualquer produto 
que prometa realizar clareamen-
to dental que não contenha um 
destes dois componentes, não 
irá realizar um clareamento.

Portanto, você já ouviu falar 
de algum creme dental, antis-
séptico bucal, goma de mas-
car ou qualquer outro produto 
comercial que promete clarear 
os dentes? Provavelmente sua 
resposta será sim. Muito bem. 
Preste atenção nas embalagens 
ou propagandas, pois eles não 
dizem a palavra CLAREAMEN-
TO, mas sim, BRANQUEAMEN-
TO. Isso mesmo. Trata-se de 
procedimentos diferentes. Mas 
por que eles não realizam clare-
amento? Porque eles não pos-
suem os componentes citados 
anteriormente.

Vamos entender a diferença. 
O CLAREAMENTO é o proces-
so realizado geralmente pelo 
peróxido de hidrogênio, que 
possui várias concentrações, 
sendo que esse penetra no es-
malte dos dentes e “quebra” as 
moléculas que causam o es-
curecimento. Neste caso, está 
sendo removida a causa do es-
curecimento. Já o BRANQUEA-
MENTO é realizado por partícu-
las presentes nos cremes den-
tais, enxaguatórios, gomas de 
mascar e outros produtos que 
se prendem na superfície dos 
dentes através de uma reação 
química, pigmentando a super-
fície do esmalte, ou seja, estes 
produtos “pintam” seus dentes. 
Uma vez que você deixa de usar 
esses produtos, os pigmentos 
deixam de entrar em contato e 

Com a evolução da Implantodon-
tia, e com o número cada vez 

maior de profissionais atuando na 
área, os implantes dentários têm se 
tornado cada vez mais populares.

A troca das próteses totais, fa-
mosas dentaduras, é um dos tra-
tamentos com implantes de maior 
procura. A possibilidade de ter 
uma prótese fixa encanta cada vez 
mais aqueles que sofrem com os 
incômodos de uma prótese móvel, 
principalmente quando se trata de 
dentadura inferior. A perda óssea 
em casos inferiores (mandíbula) se 
dá de forma mais acentuada que 
a parte superior (maxila). Ainda 

os dentes voltam à sua colora-
ção antiga. Sendo assim, esses 
produtos não removem as cau-
sas do escurecimento dos den-
tes. Apenas mascaram.

Entendendo o CLAREAMEN-
TO dental:
•   Sensibilidade: poderá ocorrer 
uma leve sensibilidade devido 
à ação do gel de no máximo 24 
horas após a aplicação.
•  Alimentos pigmentados: de-
vem ser evitados durante a fase 
de tratamento, podendo ser con-
sumidos após essa fase. 
•    Clareamento caseiro: utiliza-
-se um gel de baixa concentra-
ção, com aplicações diárias atra-
vés do uso de placas. Tempo de 
tratamento – 2 a 3 semanas.
•  Clareamento a laser: apesar 
do nome, este procedimento não 
está relacionado à presença do 
laser, e sim de uma luz que ace-
lera o processo de clareamento. 
Deve ser realizado em consultó-
rio devido a alta concentração 
do gel. Tempo de tratamento – 
duas sessões em média.
•  Resultados: o resultado final 
em ambas as técnicas é seme-
lhante. A principal vantagem do 
clareamento realizado no consul-
tório é a comodidade e o tempo.

Clareamento dental 
– como funciona?

Trocando a prótese total 
(dentadura) por implantes

existe a língua que promove uma 
força contrária à fixação da próte-
se impulsionando a dentadura para 
cima, ou ainda para fora da boca, 
causando extremo constrangimen-
to ao portador de tal prótese. 

Cada dia, mais pacientes nos 
procuram para entender como fun-
ciona este tratamento com implan-
tes.  É comum os pacientes pensa-
rem que será feito um implante para 
cada dente perdido, tendo então to-
dos os dentes, um a um na arcada. 
Tal procedimento infelizmente não 
é possível, e mesmo se fosse fica-
ria financeiramente inviável. Devido 
à perda (atrofia) óssea, não temos 
como colocar os doze ou quatorze 
implantes por falta de espaço (altu-
ra / espessura óssea). 

Estudos realizados mostram que 
apenas quatro implantes bem distri-
buídos são o suficiente para supor-
tar uma prótese total, fixando-a nes-
tes implantes, obtendo assim uma 
prótese que não apoia na gengiva 
e não se movimenta em nenhum 
sentido. Esta prótese não poderá 
ser removida pelo paciente, e para 
sua remoção e manutenção o mes-
mo deverá ir ao consultório. Apesar 
dos estudos mostrarem a necessi-
dade de apenas quatro implantes, 
nada impede que seja utilizado um 
número maior, 5, 6, até 8. Aliás, 
quando se pretende realizar uma 
prótese em porcelana, o número de 
implantes terá que ser maior.

Outro questionamento que os 
clientes apresentam é se o valor 
do tratamento aumenta ou dimi-
nui com maior ou menor número 
de implantes. A resposta em geral 
é não. O tratamento tem um pre-
ço que independe do número de 
implantes e sim do contexto que 
envolve o trabalho.

A prótese sobre implante tem 
o nome de Protocolo, e o tempo 
de duração do tratamento pode 
variar de 3 dias a 6 meses. Exis-
tem casos onde podemos realizar 
a carga imediata, onde a coloca-
ção dos implantes e instalação da 
prótese leva 3 dias. Os trabalhos 
realizados com carga tardia leva 4 
meses para implantes inferiores e 
6 meses para superiores.

Os resultados deste tratamen-
to acabam resultando em uma 
melhor qualidade de vida, além 
do aumento da autoestima do pa-
ciente. Quer saber mais?  Faça-
-nos uma visita. Teremos o maior 
prazer em atendê-lo.

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

Dr. Robson Paiva Cordeiro
- cirurgião-dentista CRO/RO 848
- especialista em Prótese
- especialista em Implantodontia
- Dentística Estética
- professor do curso de Implante/Funorte
- docente do curso de Odontologia/Facimed

Rua José do Patrocínio, 1903 – Centro

Fone: (69) 3441-4094 / 8456-5339

Cacoal-RO

Responsáveis técnicos:
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Neomed 
- Medicina humanizada, ética e especializada

A Neomed nasceu do pro-
jeto de um grupo de mé-

dicos de Cacoal que bus-
cava uma clínica que fosse 
excelência em atendimentos 
médicos especializados.

A Clínica foi construída 
sob a supervisão de enge-
nheiros e arquitetos, seguin-
do as normas de vigilância, 
arquitetura hospitalar e se-
gurança. Tudo isso, visando 

Dra. Cristhenise Ragnini
- médica endocrinologista
CRM/RO 2690 RQE 686

Dra. Ana Maria Gonçalves
- médica infectologista
CRM/MT 6743

Dra. Cristhiany Ragnini
- médica dermatologista
CRM/RO 2850 RQE 738

Dr. Marcos Eduardo Fernandes
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 1886 TEOT 9506

Dr. Marcelo Almeida
- cirurgião plástico 
CRM/RO 2703 - RQE 623

Dra. Raquel Marques Sandri
- médica reumatologista
CRM/SP 159647

Dr. Flavio Pierette Ferrari
- médico alergista e imunopatologista 
CRM/RO 2415

Dra. Fabiola P. R. Fernandes
- psicóloga
CRP/RO 14606

Dr. Rodrigo Colacino Silva
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 2666 TEOT 10810

Dr. Lourenço Pereira
- médico psiquiatra
CRM/RO 3974 RQE 1029

Dra. Íris de Souza Góis Akita
- médica pediatra – RQE 890
- neurologista infantil – RQE 891
CRM/RO 3672

Dr. Rubens Akita
- médico ortopedista e
traumatologista – RQE 892
- médico cirurgião de mão – RQE 919
CRM/RO 3668 TEOT 12450

Dra. Gracileny Freitas Magalhães 
- psicóloga clínica CRP 20/04328
- especialização em Saúde Mental

conforto, acessibilidade e 
modernidade para seus pa-
cientes e funcionários.

A empresa tem a proposta 
de investir na capacitação de 
sua equipe de atendimento 
e busca constantemente a 
avaliação de seus usuários. 
Acredita que a construção 
do “espírito” de uma empre-
sa vem do amor, dedicação 
e competência com o que é 

Venha fazer parte da nossa equipe
Rua Guaporé, 2815 – Centro – Cacoal/RO

Mais informações:
adm@neomedrondonia.com.br

(69) 3443-2011 / 3443-1747 
9948-0550

realizado o trabalho do dia a 
dia e do respeito ao ser hu-
mano, indistintamente.

O sonho Neomed hoje se 
torna uma realidade para os 
sócios, suas famílias, co-
laboradores e amigos... E 
abre as portas para os pa-
cientes que buscam com-
prometimento profissional, 
atendimento qualificado e 
bem estar.
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Há muito se diz que bumbum perfeito é a preferência nacional. Existe uma procura cada vez 
maior, tanto feminina quanto masculina, para dar projeção, volume e forma à região glútea 
e aos quadris.

Existem basicamente 3 técnicas para conseguir estes intentos:
- para o aumento do glúteo, a lipoescultura é a cirurgia mais utilizada por dispensar o uso de 
materiais estranhos ao organismo e o melhor custo benefício. Geralmente se retiram gorduras 
de outras partes do corpo que são purificadas para ficar com uma maior proporção de células-
-tronco. Se injetarmos essa gordura rica em células-tronco no músculo glúteo, podemos notar um 
aumento da musculatura em função das células-tronco evoluírem para células musculares, e com 
isso a absorção da gordura diminui bastante fazendo com que o resultado seja mais duradouro e 
visível.  Quando se retira a gordura dos culotes e da cintura, o bumbum já fica com um aspecto 
mais arredondado, por isso a combinação da lipoaspiração com o enxerto desta gordura rica em 
células-tronco se constitui na modalidade de aumento glúteo mais realizada atualmente;
- o aumento glúteo com implantes de silicone também é muito procurado. Hoje as próteses têm 
formatos que proporcionam um resultado mais natural; a prótese redonda é indicada para quem 
deseja maior projeção no centro do bumbum, já a oval aumenta também as dimensões laterais. A 
grande dificuldade deste método é que a recuperação da cirurgia é mais lenta; 
- bioplastia, apesar do CFM não ser favorável a esta técnica, cada vez mais pessoas procuram 
melhorar seu bumbum através dela. A vantagem desta técnica está na recuperação extremamen-
te rápida e na previsibilidade dos resultados. Porém, deve-se ter muito cuidado com quantidades 
exageradas e produtos inadequados que são principais fatores complicadores. Podemos combi-
nar essas 3 técnicas para aprimorar os resultados. Além do aumento, pode-se realizar a elevação 
do glúteo e tratar a flacidez, estrias e celulite.
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Dra. Renata Bertão Azevedo de Freitas
CRF/RO 1481

Intervalo garantido às MULHERES

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
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

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

São muitas as dúvidas que 
surgem quando o assunto é 

cuidar da saúde ocular. Relacio-
namos aqui alguns dos questio-
namentos mais frequentemente 
observados durante nossa prática 
médica diária com o intuito de es-
clarecer e, desta forma, orientar 
sobre condutas que, por vezes, 
podem ser até perigosas para a 
saúde dos olhos.    
LIMÃO É BOM PARA CLAREAR 
OLHOS VERMELHOS?
- Não. O limão é totalmente con-
traindicado para uso ocular. O 
seu uso pode ocasionar irritação 
ocular e até favorecer formação 
de úlceras de córnea. 
LEITE MATERNO CURA CON-
JUNTIVITE DO BEBÊ?
- Não. O leite materno é um ótimo 
alimento, riquíssimo em nutrien-
tes que são importantes no de-
senvolvimento do recém nascido, 
mas não é um medicamento, não 
devendo ser usado como tal. 
DEIXAR DE USAR ÓCULOS FAZ 
OS GRAUS AUMENTAREM?
- Não. O aumento ou mesmo di-
minuição dos graus não está re-
lacionado à falta de uso ou uso 
contínuo dos óculos. A variação 
dos graus ocorre devido a fatores 
orgânicos e genéticos (herança 
familiar) de cada indivíduo. 
OS ÓCULOS TÊM PRAZO DE 
VALIDADE?
- Não. Com certa frequência, digo 
que nós é que vencemos, não 
os óculos. Naturalmente nossos 
olhos sofrem modificações no 

Mais mitos e verdades sobre 
os olhos 

decorrer da vida e muitas destas 
acarretam deficiências visuais, as 
quais, normalmente, podem ser 
compensadas de várias formas, 
dentre elas, os óculos. Para tan-
to, é interessante a realização de 
um exame periódico, convencio-
nalmente anual, a fim de avaliar 
as necessidades visuais e con-
sequentemente indicar os graus 
de óculos ideais para o momento, 
lembrando que estes são usados 
basicamente como forma de com-
pensar as deficiências e propor-
cionar uma boa qualidade visual, 
não exercendo qualquer influên-
cia sobre a variação dos graus.

Visando preservar as mulheres 
do desgaste decorrente do la-

bor em sobrejornada, que é reco-
nhecidamente nocivo a todos os 
empregados, a CLT em seu artigo 
384 garante à MULHER o inter-
valo de 15 minutos de descanso 
após encerrada a jornada normal 
de trabalho e antes de iniciada a 
jornada extraordinária.

Tal direito considerou, não só 
a condição física, psíquica e até 
mesmo social da MULHER, já 
que, não obstante as mulheres vi-
rem conquistando merecidamente 
e a duras penas sua colocação no 
mercado de trabalho, a grande 
maioria ainda é submetida a uma 
dupla jornada, tendo de cuidar 
dos seus lares e famílias. 

O Tribunal Pleno do Tribunal 
Superior do Trabalho já decidiu 
pela Constitucionalidade do ar-
tigo 384 da CLT, assim o direito 
a esse intervalo, específico às 
mulheres. Não fere o princípio da 
igualdade entre homens e mulhe-
res, pois, embora sejam iguais 
em direitos e obrigações, diferen-
ciam-se em alguns pontos, es-
pecialmente no que se refere ao 
aspecto fisiológico, merecendo, 
portanto, a mulher um tratamen-

Check-up é uma avaliação 
médica de rotina vinculada 

a exames específicos de acor-
do com idade, sexo e histórico, 
tanto pessoal quanto familiar. O 
check-up ajuda a prevenir do-
enças por meio da informação e 
da realização de ações de pre-
venção. Inclui-se a vacinação, 

to diferenciado quando o traba-
lho lhe exige um desgaste físico 
maior, como nas ocasiões em que 
presta horas-extras.

Deste modo MULHERES, caso 
seu empregador não esteja ob-
servando esse intervalo, consulte 
advogado de sua confiança, a fim 
de garantir os seus direitos.

Você sempre faz o seu check-up?
o estabelecimento de uma dieta 
equilibrada, orientações para 
parar de fumar, sugestões de 
ferramentas para a criação de 
uma rotina de atividade física 
e conscientiza sobre a necessi-
dade de realizar determinados 
exames que realmente podem 
propiciar o diagnóstico precoce 
de doenças com curso assinto-
mático (como câncer), podendo 
levar a maiores índices de cura.

Com o check-up é possí-
vel diagnosticar doenças já 
instaladas, porém ainda não 
manifestadas (colesterol alto, 
diabetes, hipertensão) cujo 
tratamento terá impacto positi-
vo na saúde e na qualidade de 
vida do indivíduo.

Nas consultas de rotina leve 

seus exames anteriores para 
serem avaliados. Mulheres de-
verão levar mamografias e ul-
trassonografias de mamas an-
teriores. Informe sempre para 
o clínico do check-up o nome e 
contato de seu médico.

Avise seu médico que fará 
check-up conosco. Ele poderá 
agregar informações e orien-
tações para sua avaliação 
de acordo com seu histórico. 
Siga as orientações sugeridas. 
Caso não tenha um médico, 
eleja aquele que será de sua 
confiança para segui-las. De 
nada adianta realizar uma ava-
liação e não cumprir metas es-
tabelecidas. Afinal, seu objeti-
vo com o check-up é melhorar 
a sua saúde.

Dra. Nívea C. Ulkowski 
CRF/RO 1107 

Dra. Mayara Rocha Brandão 
CRBM/PA 1905

Responsáveis técnicas:

Responsável técnico:

Av. Sete de Setembro, 2743, sl. A - Centro
(ao lado da Farmácia e Manipulação Brasil)
Fone: (69) 3481-1271 
labbrasileo@gmail.com 
Espigão do Oeste-RO
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AH ARQUITETOS 
– projetos em diferentes escalas

A AH Arquitetos tem o objetivo 
de associar o profissionalis-

mo ao bom gosto. Entre os pro-
fissionais que assinam a criativi-
dade dos projetos está o arquite-
to Alex Heidrick, desenvolvendo 
seu ofício em Rondônia, Paraná 
e Santa Catarina. Com projetos 
em diferentes escalas, desenvol-
ve ambientes bem resolvidos tra-
duzindo espaços que agregam 
boa funcionalidade e estética. 

A proposta da AH é transfor-
mar os sonhos dos seus clientes 
em realidade, sendo eles o foco 
principal em um projeto apro-
priado. O cliente fica a vontade 
para dar suas sugestões, com-
patíveis com as diretrizes solici-
tadas na elaboração do projeto, 

levando-se em consideração 
a preocupação com as neces-
sidades de uso dos elemen-
tos desejados e possibilidades 
financeiras. 

Com uma prática que alia rigor 
técnico e pesquisa, oferecendo 
uso de práticas modernas e ma-
teriais que integram o projeto por 
completo, os arquitetos procuram 
promover o uso coletivo dos es-
paços construídos - públicos ou 
privados – e a integração das in-
tervenções propostas no ambien-
te no qual estão inseridas. 

Leve sua ideia e a AH Arqui-
tetos certamente estará superan-
do suas expectativas quando lhe 
apresentar o projeto do imóvel ou 
ambiente que você tem em mente.   

Alex Heidrick  
- arquiteto e urbanista
CAU A100866-8 
- graduado pela Ulbra Torres-RS
Av. Carlos Gomes, 2355 
(69) 3441-0141
Cacoal-RO
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A Ressonância Magnética é um 
exame já consagrado em di-

versas áreas da Medicina.  Mais 
recentemente, com o advento de 
aparelhos mais rápidos e poten-
tes, seu uso tem se expandido 
na avaliação das doenças cardí-
acas, trazendo inúmeros benefí-
cios aos pacientes. 

A ressonância é um exame que 
utiliza um campo magnético, sendo 
feito sem uso de radiação nem de 
contrastes iodados e possibilita a 
aquisição de imagens dinâmicas 
de alta resolução, levando a uma 
avaliação precisa da anatomia e 
funcionamento do coração.  

Suas principais indicações são 
a avaliação de doenças coronaria-
nas detectando áreas de infartos 
prévios e áreas que estejam ame-
açadas de sofrer um evento isquê-
mico, além de investigação de in-
suficiência cardíaca, miocardites e 
arritmias, sendo também utilizada 
para avaliação de massas intracar-
díacas e doenças congênitas.  

É importante observar que algu-
mas pessoas não podem se sub-
meter a esse exame, tais como os 

A maioria das águas minerais 
são águas onde o pH é relati-

vamente baixo (4,9). Isso signifi-
ca que o potencial ácido da água 
é acentuado, portanto não dilui o 
suco gástrico a ponto de alterar a 
acidez natural do estômago. O pH 
do estômago é em torno de 1,5 a 
2,0 devido a presença do ácido clo-
rídrico que promove a digestão. 

Muitos alimentos, como prote-
ínas, aminoácidos, frutas e vege-
tais, possuem caráter ácido e esse 
caráter natural é recebido pelo cor-
po humano, digerido e transporta-
do para o sangue, sem problemas. 

Como sabemos, a importância 
de beber água consiste em nos 
manter vivos, uma vez que somos 
feitos 70% de água, e que manter 
uma boa hidratação é sinal de saú-
de. Ela regula nossa temperatura 
corporal, desintoxica o corpo de 
xenobióticos (substâncias tóxicas), 
é essencial no transporte e ab-
sorção de nutrientes, participa de 
todas as reações metabólicas do 
nosso organismo e, se for mineral, 
possui minérios essencialmente 
importantes para a saúde. 

Ressonância Magnética Cardíaca
- mais uma aliada na investigação das doenças cardíacas

portadores de marcapasso cardía-
co, clipes cerebrais, implantes ocu-
lares e auditivos, ou ainda os que 
sofrem de claustrofobia limitante. 

Dieta adequada, atividade física 
e abstenção do tabagismo são os 
pilares da prevenção de doenças 
cardíacas. Mas, frente a altera-
ções, só uma avaliação adequada 
e minuciosa pode levar a um diag-
nóstico precoce e a um tratamento 
eficaz, e em muitos casos a resso-
nância cardíaca pode trazer infor-
mações vitais sobre o quadro.

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

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

Água mineral
- um presente da natureza

Existem muitas discussões a 
respeito do pH da água que inge-
rimos e o pH sanguíneo (em torno 
de 7,3). Abaixo ou acima dessa 
faixa significa sintomas de doença, 
informando ser uma das principais 
“vilãs” dessa discussão, a água de 
caráter mineral natural. 

Pretendemos esclarecer aqui 
primeiro que a água mineral na-
tural, como o próprio nome já diz, 
não possui alteração nenhuma em 
suas características, sendo entre-
gue pela natureza ao homem des-
sa mesma forma, e segundo es-
tudos realizados na área de com-
portamento humano, a acidose do 
sangue pode ocorrer devido a um 
estresse emocional, sobrecarga de 
toxinas, e/ou reações do sistema 
imunológico ou qualquer processo 
que dificulte as células de absor-
ver oxigênio ou outros nutrientes. 
Beba água mineral Lind’Água sem 
medo de sentir desconforto na sua 
saúde.
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Saber por que o coração 
está aumentado é mais 

importante do que saber que 
ele aumentou, já que possibi-
lita ao médico tratar a causa 
específica, possibilitando in-
clusive reversão do quadro em 
algumas situações. 

Em termos médicos, cha-
mamos “coração inchado” de 
insuficiência cardíaca. Esta é a 
via final de todas as doenças 
que acometem o coração. As 
causas mais comuns são: do-
ença coronariana (infarto, an-
gina, etc.), hipertensão, infec-
ções virais, doenças valvares, 
doença de Chagas, gestação, 
farmacológicas (ex: quimiote-
rápicos) e a idiopática (a qual 
não se sabe certamente a cau-

Porque o sangue é insubs-
tituível! Porque o sangue 

não é produzido artificialmen-
te! Porque nós somos a única 
fonte de matéria prima para 
uma transfusão! Porque doar 
sangue é muito simples e não 
dói! Porque doar sangue é ge-
rar vida através da vida! 

Existem várias dimensões 
para o ato de doar sangue: 
a dimensão subjetiva, a di-
mensão humanística e a di-
mensão social. 

A dimensão subjetiva é 
indecifrável para os outros, 
só compreendida por quem 
doa. É aqui que se situa o 
desprendimento humano, o 
querer fazer bem. 

sa). Para cada causa há dife-
rentes tipos de tratamento a 
serem instituídos e muitas ve-
zes, tratando-se a causa, con-
segue-se evitar que a doença 
continue progredindo. 

Já existem inúmeras me-
dicações que ajudam a pro-
longar e melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes. Caso 
estes medicamentos não sur-
tam efeito, ainda há a possibi-
lidade do implante de dispositi-
vos cardíacos (similares a um 
marca-passo), na tentativa de 
tentar ajudar este coração en-
fraquecido. Mesmo com tudo 
isso, ainda existem pacientes 
em que os tratamentos falham 
e só um transplante cardíaco 
poderá ajudá-los. 

Os sintomas da insuficiência 
cardíaca podem variar muito, 
porém os mais comuns são: 
cansaço extremo aos esforços, 
falta de ar ao se deitar, edema 
(inchaço) das pernas, tosse, 
palpitações. Mas, calma! Es-
tes sintomas também podem 
ser sinais de outras doenças, 
portanto, só um médico poderá 
fazer o diagnóstico correto. 

Mesmo com todo arsenal 
diagnóstico e terapêutico dis-
ponível atualmente, ainda a 
melhor forma de tratamento 
é a prevenção. Portanto, siga 
sempre as recomendações 
médicas e procure o seu mé-
dico de confiança sempre 
que notar que algo não está 
indo bem.

Dra Flávia Denise de Melo Silva
- médica cardiologista CRM/RO 3631 
- Ecocardiografia, Clínica Médica
Centro Médico Cacoal – CMC
Fone: (69) 3443-2001 / 8494-3998
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

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

Por que doar sangue?

esperanças”, são fatores 
que explicam o ato de doar, 
demonstrando a imensa soli-
dariedade presente nos po-
vos, nos seres humanos. 

Porque doar sangue é um 
ato de profundo humanismo e 
respeito ao próximo! 

E a dimensão social? 
É um compromisso de 

vida, um ato de cidadania 
que representa o conheci-
mento e o exercício assumi-
dos pelo indivíduo com rela-
ção aos seus direitos e de-
veres enquanto ser social. 

Porque doar sangue é um 
dever do cidadão! 

A dimensão social repre-
senta a tomada de consciência 

- o sangue - esteja consciente 
de que a doação de sangue 
não é apenas um ato de soli-
dariedade, mas sobretudo, um 
ato de responsabilidade. 

Porque doar sangue é um 
ato de responsabilidade social! 

E esta responsabilidade 
social não se deve limitar à 
simples doação de sangue 
por um cidadão. É importante 
que este cidadão transforme 
outro cidadão em doador de 
sangue, formando-se uma 
corrente de agentes multipli-
cadores e disseminadores da 
importância social da doação 
de sangue. Quando isto acon-
tecer, não faltará sangue para 
o atendimento da população 
e a sociedade terá realmente 
cumprido seu importante pa-
pel nesse processo. 

Porque doar sangue é 
formar uma corrente de vida 
com a vida! 

Quando, para salvar uma 
vida for necessária uma doa-
ção de sangue, só você cida-
dão, poderá fazê-lo. Por isso, 
ofereça-se, doe-se! Porque 
com este ato você faz uma 
Enorme Diferença! 

Procure uma unidade 
da FHEMERON (banco de 
sangue) mais próxima de 
sua cidade. Temos unida-
des coletoras em Guaja-
rá-Mirim, Porto Velho, Ari-
quemes, Ji-Paraná, Cacoal, 
Rolim de Moura e Vilhena. 

Em Cacoal você poderá 
agendar a sua doação pelo te-
lefone (69) 3441-0823, de se-
gunda a sexta-feira no período 
da manhã (07:00h às 12:00h) 
e apenas nas quartas-feiras 
de 07:00h às 17:00h. Estamos 
localizados ao lado do Hospital 
Regional de Cacoal, no Bairro 
Josino Brito. Caso não dispo-
nha de condução, poderemos 
buscá-lo na sua residência e/
ou trabalho. Após a doação, o 
levaremos de volta.

Porque doar sangue é 
transcender a vida! 

Na dimensão humanís-
tica, “salvar vidas”, “ajudar 
os que necessitam”, “trans-
ferir saúde”, “compartilhar 

de uma sociedade que tem por  
dever saber que, para atender 
a demanda por transfusão de 
uma forma universalizada, é  
necessário que o cidadão, por 
ser detentor da matéria prima 

As várias facetas do “coração inchado”
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Grande Loja Maçônica 
- 30 anos combatendo a ignorância e o preconceito

A Grande Loja Maçônica 
do Estado de Rondônia 

(Glomaron) completa, esse 
ano, 30 anos de atividades 
junto à sociedade. Nesse 
período, além de contribuir 
para combater a ignorância, 
o preconceito, os vícios, e na 
busca da verdade, os obrei-
ros da Glomaron, trabalhan-
do com sabedoria, força e 
beleza, vêm auxiliando não 
só os seus membros e fami-
liares, como também desen-
volvem ações fraternas para 
minimizar as carências de 
determinadas comunidades.

Uma pequena amostra 
destas ações da Grande Loja 
Maçônica de Rondônia na 
persecução de seu objetivo 
de levar dignidade e cidada-
nia às áreas mais pobres, é o 
trabalho desenvolvido pelos 
obreiros da Loja Suprema 
Razão, instalada na Zona 
Sul de Porto Velho. 

Em uma área onde antes 
existia apenas um matagal 
e uma lixeira improvisada 
pelos próprios moradores 
da região que até o início 
do ano 2000 ainda era co-
nhecida como bairro Gur-
gel, hoje denominado bairro 
Castanheira, o trabalho e a 
persistência de um grupo de 
maçons fez surgir uma Loja 
Maçônica e um centro social 

de convivência que recebeu 
o nome de Solar da Paz. 
Neste local onde funcionava 
um lixão, hoje está edificada 
uma estrutura com oito salas 
de aula, todas climatizadas, 
refeitório, área de recreação 
e salas de apoio.

De segunda a sexta-fei-
ra, o Solar da Paz é uma 
escola de ensino infantil 
que atende cerca de 400 
crianças com até seis anos 
de idade. Atende, inclusive, 
uma criança portadora de 
necessidades especiais. 
Nos finais de semana, os 
obreiros da Loja Suprema 
Razão se reúnem e prepa-
ram um sopão comunitário 
que é servido às crianças e 
seus familiares aos domin-
gos, em meio a brincadei-
ras e recreação envolvendo 
toda a comunidade do seu 
entorno.

Em loja, quando o dirigen-
te dos trabalhos pergunta ao 
obreiro porque nos reunimos 
aqui, ele responde que se 
reúnem para combater a tira-
nia, a ignorância, os precon-
ceitos e os erros; glorificar o 
Direito, a Justiça, a Verdade. 
Para promover o bem-estar 
da Pátria e da Humanidade, 
levantando templos à virtu-
de e cavando masmorras ao 
vício.

Essa é a face do traba-
lho de aperfeiçoamento que 
a Maçonaria proporciona a 
cada um de seus membros, 
sempre com a observação 
de que estas atitudes devem 
ser levadas por toda a vida 
e em todos os ambientes de 
convivência.

“Quando convoco nos-
sos obreiros para nos en-
gajarmos em ações como 
a Costela da Solidariedade, 
que já estamos indo para a 
quarta edição, nosso objeti-
vo é amenizar o sofrimento 
daqueles irmãos mais ne-
cessitados. Isso é trabalhar 
para fazer feliz a humanida-
de, pelo amor e pela bus-
ca da verdade”, acentua o 
Grão-Mestre da Glomaron, 
Juscelino Moraes do Ama-
ral, que está concluindo um 
ciclo de oito anos de admi-
nistração da Grande Loja 
Maçônica do Estado de 
Rondônia.

A observação do Grão-
-Mestre remete à arrecada-
ção de fundos junto à socie-
dade, com a mobilização de 
empresas e pessoas, para 
somar com os esforços de 
entidades, como o hospital 
das Irmãs Marcelinas, a So-
ciedade Pestalozzi, o Núcleo 
de Apoio à Criança com Cân-
cer (NAAC), Associação dos 

Obreiros da Grande Loja trabalhando durante a Costela da Solidariedade

Fonte: jornalista Carlos Araújo – Reg. Prof. 162- MTb-RO

Amigos dos Autistas (AMA), 
todas de Porto Velho. Esse 
trabalho envolve todos os 
obreiros das lojas jurisdicio-
nadas de Porto Velho, Can-
deias e Itapuã.

Em outra frente, as lojas do 
interior se uniram há dois anos 
e realizaram leilões e outras 
ações com as quais conse-
guiram arrecadar mais de um 
milhão de reais, destinados à 
Casa de Apoio do Hospital do 
Câncer de Cacoal, uma obra 
que tem a participação direta 
de vários maçons de Cacoal e 
região. 

Juscelino Moraes do Amaral
Grão-Mestre da Glomaron
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tópico são bastante eficazes.
Apesar de até hoje não exis-

tirem evidências de que a ehrli-
chia canis possa ser transmitida 
para o homem, existem outras 
espécies de ehrlichia que podem 
ser transmitidas pelo carrapato 
para os cães e para o homem. 
Os casos de erliquiose humana 
vêm aumentando muito em paí-
ses como os Estados Unidos. No 
Brasil esta doença ainda é pouco 
diagnosticada em humanos.

O Pet Center informa:
- de olho nos carrapatos!
A erliquiose é uma doença infec-

ciosa severa que acomete os 
cães, causada por bactérias, sendo 
a principal a ehrlichia canis. 

A transmissão entre animais 
se faz pela inoculação de sangue 
proveniente de um cão contami-
nado para um cão sadio, por in-
termédio do carrapato.

O principal vetor da enfermida-
de é o carrapato marrom do cão 
(rhipicephalus sanguineus). 

Os sinais clínicos são febre 
(39,5 - 41,5 Cº), perda de apetite 
e de peso, fraqueza muscular, de-
pressão, sangramentos pela pele, 
nariz e urina, vômitos, dificuldade 
respiratória, edema de membros, 
palidez de mucosas.

O diagnóstico é difícil no iní-
cio da infecção, pois os sintomas 
são semelhantes a várias outras 
doenças. O diagnóstico pode 
ser feito através da visualização 
da bactéria em um esfregaço de 
sangue ou através de testes so-
rológicos mais sofisticados.

O prognóstico depende da 
fase em que a doença for diag-
nosticada e do início da terapia. 
Quanto mais cedo se diagnostica 
e inicia o tratamento, melhores 
são as chances de cura. 

Devido à inexistência de va-
cina contra esta enfermidade, a 
prevenção é realizada através do 
tratamento dos animais doentes 
e do controle do vetor da doença: 
o carrapato. Para tanto, produtos 
carrapaticidas ambientais e de uso 

A Portaria n° 541, expedida pelo 
diretor-geral do Departamen-

to Nacional de Produção Mineral 
- DNPM, a qual entrou em vigor 
em 02 de fevereiro de 2015, além 
de disciplinar de forma diversa 
alguns procedimentos adotados 
pela Autarquia, alterou várias 
outras normas, dentre elas as 
Portarias que versam sobre Pror-
rogação de Autorização de Pes-
quisa; Permissão de Lavra Ga-
rimpeira; Cessão e Transferência 
de Direitos Minerários; Guia de 
Utilização; Registro de Licença; 
Procedimento de Disponibilidade 
e Delegação de Competência do 
Diretor-Geral, além de modificar 
valores de emolumentos.

Destacamos: a) No caso de 
cessão de direitos minerários, o 
cessionário deverá apresentar 
termo de assunção de dívida e 
declaração de conhecimento do 
parcelamento (caso existente) de 
Taxa Anual por Hectare, sendo 
que o inadimplemento ensejará a 
declaração de nulidade do Alvará 
de Pesquisa. b) Nos casos de re-
querimento de nova Guia de Uti-
lização, a guia anterior terá seus 
efeitos prorrogados por mais 60 
(sessenta) dias a partir da data 
de seu vencimento, se a licença 
ambiental esteja vigente. Após 
tal data haverá a necessidade de 
interrupção das atividades extrati-
vas, vez que a guia perderá a sua 
validade. c) Houve ainda mudan-
ças significativas em procedimen-
tos administrativos da Autarquia, 

como, por exemplo, quanto à co-
municação de decisões; admite-
-se agora que o encaminhamento 
do ofício comunicando o teor da 
decisão com AR, ou a ciência ine-
quívoca nos autos, supriria a au-
sência de intimação/publicação ou 
a sua irregularidade.

Não se afasta aqui a análise 
quanto à ilegalidade de algumas 
modificações apresentadas na re-
ferida Portaria. Alerta-se, de ime-
diato, que será preciso avaliar os 
casos concretos de cada empre-
endimento minerário para adoção 
de medidas que visem a continui-
dade das atividades, assim como 
a segurança em sua realização.

Dr. Thiago Giordani 
- médico veterinário CRMV 1079
Fone/plantão 24hs:
(69) 3443-6612 / 9356-8988 
WhatsApp: (69) 8138-0550
Pet Center – Cacoal e Rolim de Moura-RO
Fone: 
(69) 3443-2860 / 3441-9658
3441-4850 /3442-4040

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

Departamento Nacional de Produção Mineral–DNPM 
- novas regulamentações

Responsável técnico em Cacoal-RO:
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Neuralgia do trigêmeo 
– dor lancinante na face

A neuralgia do trigêmeo 
é uma dor lancinante, 

em metade da face, que 
dura alguns segundos e 
pode ser desencadeada 
por estímulos sensitivos, 
como o vento, escovar 
os dentes, alimentar-se 
ou mesmo tocar a face. 
A dor pode ser referida 
como choque, pontada 
ou agulhada e é de tal 
intensidade que frequen-
temente leva o paciente 
a procurar auxílio médico 
hospitalar com urgência.

O nervo trigêmeo é 
responsável pela sensi-
bilidade da face desde 
a parte frontal do couro 
cabeludo até o queixo e 
pode ser dividida em 3 
“faixas” (V1, V2 e V3). 
A dor geralmente irradia 
por 1, 2 ou 3 destas fai-
xas, sempre respeitando 
a metade do rosto.

A causa mais comum 
desta dor é a compres-
são do nervo trigêmeo 
por uma artéria locali-
zada dentro do crânio e 
que pulsa sobre a raiz 
nervosa. Outras causas 
são as idiopáticas (sem 
causa determinada), se-
cundárias a Esclerose 
Múltipla (EM) ou a tu-
mores intracranianos.

Muitas vezes, outros 
tipos de dores faciais 
podem ser confundidos 
com a neuralgia do tri-
gêmeo típica, e nesses 
casos outras causas 
podem ser identifica-
das: infecção por herpes 
zoster (neste caso a dor 
é contínua e não paro-
xística, vesículas e cros-

tas acompanham a dor), 
doença dentária, doença 
orbital, arterite temporal 
ou, novamente, tumores 
intracranianos. Não é in-
comum o fato de muitos 
pacientes com trigeminal-
gia típica às vezes pro-
curarem o neurocirurgião 
após inúmeras tentativas 
de extração dentária para 
o alívio da dor.

Medicamentos, como a 
carbamazepina, o baclo-
feno e a gabapentina, ge-
ralmente são de grande 
valia para o tratamento 
clínico da trigeminalgia.

O que muita gente des-
conhece é que quando a 
dor não é bem controlada 
com os medicamentos ou 
quando o paciente não 
tolera mais o tratamento 
clínico, existem opções 
cirúrgicas com alto índice 
de sucesso.

A neurotomia do trigê-
meo por balão, por exem-
plo, é um procedimento 
que pode ser realizado 
sob sedação e aneste-
sia local e, através de 
uma punção por agulha 
ao lado da boca, o ner-
vo trigêmeo é alcançado. 
Então, realiza-se uma 
pequena compressão da 
raiz nervosa com o au-
xílio de um balão. Esta 
compressão é suficiente 
para impedir a transmis-
são dos impulsos dolo-
rosos através do nervo e 
a pessoa pode ficar livre 
da dor por meses, ou até 
definitivamente. Outras 
opções, como a rizotomia 
por radiofrequência e a 
descompressão neuro-

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

vascular através de cra-
niotomia suboccipital são 
também opções terapêu-
ticas muito interessantes 
para determinados casos 
e podem levar à cura da 
doença. Converse com o 
seu neurocirurgião e des-
cubra qual a melhor for-
ma de tratamento para o 
seu caso.
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Alguns benefícios do pilates

Músculos firmes, fortes 
e alongados, postu-

ra adequada, articulações 
mais saudáveis, melhor 
capacidade respiratória e 
maior tolerância ao estres-
se são benefícios do mé-
todo pilates - um sistema 
de exercícios que visa me-
lhorar a flexibilidade, cons-
ciência corporal e força, 
resultando em harmonia e 
equilíbrio corporal. Indicado 
para reabilitação, condicio-
namento físico e qualidade 
de vida, o método é dire-
cionado às necessidades 
de cada pessoa e pode ser 
praticado por indivíduos de 
todas as idades e diferentes 
níveis de condicionamento.

O pilates tem a função 
de combinar a respiração 

Nossa atuação é abrangen-
te e diversa, objetivando 

dar ao cliente todo suporte 
necessário para o seu desen-
volvimento e crescimento pes-
soal e familiar.

• depressão, ansiedade, es-
tresse, anorexia, bulimia, do-
enças psicossomáticas;
•   timidez, insegurança, dificul-
dade de comunicação, fobias, 
medo de falar em público;
•  problemas de saúde física, 
doenças crônicas, interven-
ções cirúrgicas;
• desenvolvimento e cresci-
mento pessoal;
• problemas escolares e 
de aprendizagem, orien-
tação vocacional ou na 

com os movimentos do 
corpo por meio de equi-
pamentos que se utilizam 
da resistência de molas, o 
que faz com que o paciente 
busque simetria e controle, 
trabalhando de uma forma 
mais consciente. Como os 
exercícios desenvolvem os 
músculos mais profundos 
do abdome e das costas, 
uma melhor postura é ob-
tida, impedindo assim a 
evolução de desvios na co-
luna, melhorando as dores 
e promovendo relaxamento 
muscular.

Além de equipamentos 
médicos e odontológicos, 
a Medical Center comer-
cializa muitos produtos re-
lacionados à saúde, entre 
eles, produtos voltados à 

atividade física, como as 
bolas, extensores, colcho-
netes, halteres para hidro-
ginástica, puxadores de trí-
ceps, entre outros.  Atende  
toda a linha de academias, 
fisioterapia e bem estar físi-
co. Conheça a nova loja da 
Medical Center e veja de 
perto a grande variedade 
de produtos que promovem 
qualidade de vida.

Falando sobre psicoterapia
carreira profissional;
•  problemas no relacionamento 
conjugal, familiar, no trabalho;
•  perda e luto, seja por morte 
ou separação;
•  problemas sexuais, trauma, 
violência ou abuso;
•  dependência de álcool, dro-
gas e tabagismo.

O que é psicoterapia?
• É uma técnica utilizada por 
psicólogos com o intuito de au-
xiliar quem a procura em seu 
processo de autoconhecimen-
to, refletindo sobre sua relação 
com si mesmo e o mundo.

É caro fazer psicoterapia?
• Consideramos que a psico-
terapia é um processo de in-

vestimento pessoal. Defina o 
quanto gostaria de investir em 
si mesmo. Avalie suas possi-
bilidades financeiras. Valorize 
a formação e a experiência do 
profissional que lhe atenderá. 
Converse com o psicólogo so-
bre suas expectativas e assim 
chegarão a um consenso. 

Quando procurar 
psicoterapia?
•  Antes de mais nada, a psi-
copedagogia ajuda a pessoa 
a se encontrar, a desenvolver 
seu autoconhecimento, a de-
senvolver habilidade e promo-
ver mudanças. Portanto, nem 
sempre se refere a tratamento 
de problemas psicólogos.

Vanessa Yamaguchi
- psicóloga - CRP 20/05484

Leandro Fonseca
- psicólogo - CRP 20/4874

Fone: (69) 3451-2239 / 8149-5525 / 9962-7951
Pimenta Bueno–RO
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to dará a partir de 31 dias, após 
realização de perícia do INSS ou 
por intermédio de convênio a cargo 
da empresa/empregador; exigido a 
carência de 24 contribuições. E o 
valor máximo que receberá é a mé-
dia aritmética simples dos doze últi-
mos salários de contribuição fixa ou 
variável, com observância dos 80% 
desse valor obtido. 

Assim, de maneira simples está 
um viés das principais mudanças, tra-
zidas pela MP que tem eficácia e apli-
cação imediata. Caso tenha alguma 
dúvida, entre em contato conosco.

Pensão por morte
- alterações pela Medida Provisória 664/14

Dores no ombro?

A referida medida trouxe inovações 
importantes para concessão do 

benefício previdenciário de pensão 
por morte e auxílio doença, no Regi-
me Geral/INSS e no regime próprio 
dos funcionários públicos federais, 
além de alterações por intermédio da 
Medida Provisória 665/2014, que tra-
tou do seguro desemprego, dificultan-
do a forma de obtenção do mesmo. 

Nas mudanças, quanto à pensão 
por morte será concedida somente 
se o segurado falecido tiver 24 me-
ses de contribuição. O casamento 
ou união estável deve pelo menos 
ter 2 anos. A pensão deixa de ser 
vitalícia para todos e passa a ser vi-
talícia apenas para quem tem mais 
de 44 anos de idade, com análise na 
expectativa de vida do dependente, 
que deve ser no máximo 35 anos. 
Assim o tempo de pagamento do 
benefício será reduzido conforme a 
idade da viúva ou viúvo. Caso tenha 
inferior a 21 anos, a pensão terá du-
ração máxima de 3 anos.

Uma das principais mudanças foi 
quanto ao valor mensal da pensão 
que passa a ser de 50% do valor da 
aposentadoria que o segurado re-
cebia ou daquela a que teria direito 
se estivesse aposentado por inva-
lidez na data de seu falecimento, 
acrescido de 10% do valor da mes-
ma aposentadoria, quantos forem 
os dependentes do segurado, até 
o máximo de cinco. Perde o direito 
à pensão quem deu causa à morte, 
ou seja, quem foi o homicida. 

Quanto à concessão do benefi-
cio de auxílio doença, o afastamen-

Depois da dor na coluna, dores no 
ombro talvez seja a queixa mais 

frequente ouvida por ortopedistas. 
Elas não respeitam sexo, nem idade. 
Ocorrem em crianças, adultos e ido-
sos, homens e mulheres, esportistas 
ou sedentários. São especialmente 
desagradáveis porque limitam movi-
mentos simples, como erguer e abai-
xar os braços, e têm o mau hábito de 
piorar durante a noite, depois que a 
pessoa se deita. Em grande parte dos 
casos, dores no ombro são sintomas 
de lesões provocadas pela repetição 
de movimentos que machucam os 
tendões e por processos crônico-de-
generativos que ocorrem depois dos 
40, 50 anos de idade.

A tendinite é a inflamação de al-
gum tendão, uma estrutura fibrosa 
que recebe pouco sangue e que tem 
como principal função transmitir a 
força gerada pelos músculos aos os-
sos, determinando os movimentos do 
nosso corpo. O problema se manifes-
ta através de dores próximas às ar-
ticulações que podem aparecer após 
exercícios, movimentos repetidos ou 
carregar peso (bolsas, compras de 
supermercado, malas, entre outros). 

A tendinite de ombro apresenta-
-se com dores pontuais, que podem 
se espalhar para o braço até o coto-
velo. Também pode haver aumento 
de temperatura local e presença de 
vermelhidão na pele. 

O diagnóstico é realizado através 
das queixas do paciente, avaliação 
de movimentos e força muscular, 
além de exames de imagem, como 
ultrassom e ressonância magnética. 

O tratamento é clínico. Após o 
diagnóstico é indicado repouso e fi-

sioterapia analgésica para controle 
da dor e do processo inflamatório. 
Em seguida é realizada fisioterapia 
motora para alongamento e fortaleci-
mento muscular de todos os múscu-
los e tendões da região que envolve 
o ombro e cotovelo.

Dra. Julinda da Silva
- advogada OAB/RO 2146
- especialista em Direito Processual Civil, 
Previdenciário e Tributário
- docente do curso de Direito da FAROL 
       Julinda da Silva. Advogados Associados
Fone (69) 3443-1570 
Cacoal-RO 

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
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Dr. César Júlio de Oliveira
- especialista em Ortodontia
- especialista em Ortopedia 

Funcional dos Maxilares
CRO/RO 634

Dra. Fabiana P. de Azevedo
- Periodontia
CRO/RO 2609

Dr. Leandro G. Morata
- especialista em Dentística e 

Implantodontia
CRO/RO 816

Dra. Camila C. Dal Magro Zahan
- Odontopediatria
CRO/RO 560-2014

Dr. Kenny K. V. da Rocha
- Clínica Geral
CRO/RO 2522

Dra. Samira Nimer
 - Odontopediatria

CRO/RO 2143

Dra. Engel Maydionaha S. de Lima
- Clínica Geral
CRO/RO 2208

A Be Care Odontologia Especializada 
comemora os resultados de seu primeiro 
ano em novo formato

A Be Care Odontologia 
Especializada nasceu 

com a proposta de reunir 
profissionais experientes de 
diversas áreas da Odonto-
logia para oferecer serviços 
de qualidade,  tendo como 
diferencial o diagnóstico 
integrado, ou seja, todos 
os profissionais analisam 
o caso de cada paciente, 
enriquecendo o planeja-
mento de tratamento com 
o conhecimento de cada 
especialista.

Em fevereiro deste ano 
a Be Care comemorou um 
ano desse novo formato 
com a certeza de que esse 
é o caminho para reali-
zar uma nova Odontologia 
mais humana e completa, 
na qual o paciente é o cen-
tro e a qualidade é a base 
fundamental do tratamento. 

A equipe Be Care Odon-
tologia comprovou que 
a comunicação e a coo-
peração dos profissionais 
proporcionam melhores 
resultados, principalmente 
nos casos complexos, cada 
profissional faz sua parte 
respeitando o planejamento 
do colega e ao mesmo tem-
po otimizando o trabalho de 
cada um. 

A Be Care Odontologia 
Especializada comemora 
os resultados sem esque-
cer que o aperfeiçoamento 
é constante e as conquistas 
só chegam com empenho 
e dedicação. O objetivo é 
melhorar cada vez mais e a 
missão é de fazer uma nova 
Odontologia, de qualidade 
e respeito ao paciente.

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

Av. Marechal Rondon, 423
 Fone: (69) 3451-2035
Pimenta Bueno-RO
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AV. SÃO PAULO, 3108 - CENTRO  |  CACOAL - RO   |   TEL: (69) 3441-2718

TERAPIA DE CHOQUE
EXTREMO PARA UMA

RECONSTITUIÇÃO
COMPLETA E IMEDIATA

Está expressamente previs-
to no Art. 6º, §1º da Lei nº 

8.987/95, que a prestação de 
serviços públicos é um dever 
constitucionalmente imposto 
ao Estado e assim estabe-
lecido para que esteja acima 
da vontade da Administração 
Pública, ou seja, o princípio 
da continuidade dita que não 
há margens para que o servi-
ço público não seja prestado, 
devendo haver a sua realiza-
ção. E assim dispõe o Art. 
175 da CF/88: “Incumbe ao 
Poder Público, na forma 
da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou 
permissão, sempre através 
de licitação, a prestação de 
serviços públicos”. Com 
isso, nos deparamos com 
um cenário diferente na prá-
tica: a falta de saúde pública, 
energia elétrica, educação 
básica, água potável, etc., ti-
dos na atualidade como prio-
ridades no sistema político e 
econômico do Brasil.

Porém o Art. 6º, §3º da 
Lei 8.987/95, define o enten-

dimento doutrinário majoritá-
rio e do STJ,  onde  autoriza-
-se o corte no fornecimento 
do serviço, após o prévio 
aviso, nos casos de: “ra-
zões de ordem técnica ou 
de segurança das instala-
ções e ainda de inadimple-
mento do usuário”. Nesse 
espeque ressaltamos que a 
doutrina jurídica minoritária 
defende nos Tribunais Su-
periores a inconstitucio-
nalidade na interrupção do 
serviço por inadimplência 
do usuário, haja vista que a 
legislação prevê expressa-
mente esta continuidade do 
serviço, e que fundamenta 
brilhantemente a obrigação 
do Estado em prestar o ser-
viço público de qualquer for-
ma. Contudo, apoiamos a 
ordem minoritária defenden-
do o surgimento e a efetiva 
prestação de serviços públi-
cos de qualidade, pois dessa 
forma não seria necessário 
o Judiciário julgar questões 
que a própria Administração 
Pública poderia solucionar.

O princípio da continuidade do serviço público 

(Esq. p/ dir.) A assistente jurídica Angélica Tavares, os advogados Nathaly da Silva 
Gonçalves, Márcio Valério de Sousa e Maria de Lourdes Batista dos Santos, e a assistente 
jurídica Sandra Regina dos Santos Silva.

Dr. Márcio Valério de Sousa
- advogado OAB/MG 130.293, OAB/RO 4.976 e OAB/DF 43.890

Fone: (69) 3443-4153 / 3441-3220
e-mail: mvsadvocacia@marciovalerio.com.br

Rua Antônio de Paula Nunes, 1480, 2º andar - cobertura, 
Centro - Cacoal-RO

Dra. Maria De Lourdes B. dos Santos
- advogada OAB/RO 5.465

Dra. Nathaly da Silva Gonçalves
- advogada OAB/RO 6.212
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Psoríase ou caspa?

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

A psoríase no couro cabeludo 
é normalmente confundida 

com a caspa, porém a diferen-
ça mais evidente é que a caspa 
é apenas uma esfoliação natural 
do couro cabeludo, já a psoríase 
tem, além da descamação carac-
terística, lesões que se formam 
atingindo principalmente a nuca, 
o contorno do cabelo, atrás das 
orelhas e nos lóbulos.

Na psoríase, quando passa-
mos as mãos entre os fios de 
cabelo, massageando a cabeça, 
percebemos certos pontos de sa-
liência, e a esfoliação do couro 
cabeludo normalmente é mais fá-
cil de ser notada, pois seu tama-
nho é maior do que o das caspas.

A psoríase no couro cabelu-
do é uma das mais comuns en-
tre os pacientes e também uma 
das formas iniciais da doença. Ao 
contrário do que muitos pensam, 
esse tipo de psoríase não provo-
ca queda de cabelo, já que ela 
não afeta suas raízes, que estão 
embaixo das escamas. No en-
tanto, o coçar das lesões pode, 

Antigamente eram as facetas 
cerâmicas que impressiona-

vam no universo da Odontologia 
Restauradora com a possibili-
dade da transformação estética 
de sorrisos pela realização de 
mínimos desgastes dentários. 
Hoje são as “lentes de contato” 
dentárias que impressionam. 
Pela exposição diária na mídia 
através dos “sorrisos perfeitos” 
dos artistas, as lentes de conta-
to tornaram-se a coqueluche da 
odontologia cosmética atual.

Com a evolução das proprie-
dades ópticas e principalmente 
mecânicas das cerâmicas odon-
tológicas, hoje é possível cons-
truir estruturas cerâmicas ultrafi-
nas (lentes de contato dentárias) 
com apenas 0,2 mm de espessu-
ra que possibilitam um tratamento 
altamente estético e minimamen-
te invasivo, com mínimo desgas-
te ou em determinadas situações 
nenhum desgaste dentário. As 
lentes de contato são normal-
mente indicadas por razões es-
téticas, sendo capazes de corrigir 
desde pequenas imperfeições 
de forma dental até dentes ante-
riores com pequenas fraturas ou 

muito ocasionalmente, originar 
infecção e pode danificar os folí-
culos de modo irreversível. 

Para tratar desse tipo de pso-
ríase, os dermatologistas costu-
mam indicar xampus próprios, 
ou ainda, remédios em solução, 
para serem aplicados nas le-
sões. Consulte o seu dermato-
logista para saber qual é o mais 
indicado para o seu caso.

Em nosso salão, com a base 
científica que adquirimos ao lon-
go dos anos, vem nos permitindo 
distinguir estes tipos de proble-
ma, o que facilita o manuseio 
dos cabelos de forma correta. O 
trabalho em conjunto com o der-
matologista é fundamental.

• 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

Lentes de contato na Odontologia
- o sorriso perfeito dos artistas

com diastemas (espaços entre 
dentes). Podem ser usadas ainda 
para disfarçar manchas dentárias 
e pequenas descolorações.

As lentes de contato são con-
feccionadas em laboratório a par-
tir de um modelo obtido em con-
sultório pelo dentista. Elas devem 
ser “coladas” aos dentes com um 
cimento resinoso que apresente 
propriedades ótimas com relação 
à adesão ao esmalte e estabilida-
de de cor. 

A disseminação do uso das re-
des sociais e sua presença 

intensa no cotidiano das pessoas 
se refletem também nas relações 
de trabalho. Em ação na Justiça 
do Trabalho paulista, o Facebook 
serviu para comprovar má-fé de 
um operador de mesa que faltou 
a uma das audiências na primeira 
instância, em ação na qual bus-
cava o reconhecimento de víncu-
lo empregatício com a empresa. 
Para justificar a falta à audiência 
de instrução e evitar a revelia, ele 
apresentou atestado médico de 
dez dias de repouso domiciliar. A 
empresa, porém, apresentou có-
pias (prints) do perfil do operador 
na rede social, comprovando que, 
naquela data, ele estava em um 
parque turístico em Resende (RJ). 

A empresa teve o cuidado de au-
tenticar as provas por ata notarial, 
na qual o tabelião acessa o ende-
reço da página e verifica a veraci-
dade das informações. A 32ª Vara 
aplicou pena de confissão e multa 
por litigância de má-fé. 

Em Santa Catarina, na tentati-
va de reverter decisão que reco-
nheceu o vínculo empregatício de 
um representante comercial, uma 
empresa do ramo de informática 
apresentou como prova o perfil do 
profissional no Twitter e no Linke-
dIn. A empresa defendia que ale-
gou que mantinha relação de re-
presentação comercial autônoma 
com o trabalhador, e alegou que, 
nas redes sociais, ele se apresen-
tava como representante comer-
cial de outras empresas.

Em 2008, em São Paulo, uma 
indústria metalúrgica demitiu por 
justa causa um empregado que 
acessou o site de relacionamen-
tos Orkut durante o expediente, e 
armazenou no computador da em-
presa foto do seu órgão genital. 
Segundo a empresa, o fato cau-
sou grande repercussão no am-
biente de trabalho, e a demissão 
foi motivada pelo descumprimen-
to de norma interna que proibia o 
acesso a sites de relacionamento. 
Todavia, a Justiça do Trabalho 
entendeu que “Embora ingressar 
em site de relacionamento possa 
constituir falta, não é grave sufi-
cientemente a ensejar, por uma 
única ocasião, a rescisão por justa 
causa”, registra o acórdão da Séti-
ma Turma do TST. Fonte: TST 

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

As redes sociais e a relação de emprego
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Patologias cirúrgicas mais comuns na infância

cimento de uma massa (caroço, 
tumoração) na virilha da criança. 
Quando a mesma é volumosa, 
pode chegar até à região escro-
tal (saquinho onde se localizam 
os testículos) e então, ela é cha-
mada de hérnia inguino-escrotal.

A mesma pode aparecer e 
desaparecer aos esforços (cho-
ro, esforço para urinar, evacuar, 
tosse, correr, etc.). Mas, enten-
dam bem: a hérnia inguinal não 
se cura sozinha, sem cirurgia.

A cirurgia pediátrica nasceu 
nos anos 60 a partir da ne-

cessidade de se formar profis-
sionais (cirurgiões) orientados 
a entender, estudar e corrigir 
patologias no recém-nascido, 
no lactente, na criança maior 
e até mesmo no adolescente, 
abordando-os diferentemente 
do adulto.

A gênese (origem, causa) 
das doenças que necessitam 
de cirurgia na infância é, por 
si só, diferente das causas das 
mesmas patologias no adulto. 
Em sua grande maioria são de-
correntes de algum defeito que 
ocorreu na fase embrionária ou 
perinatal.

Por ora, vamos falar sobre a 
hérnia inguinal na criança.

A hérnia inguinal é o apare-

 As patologias (doenças) 
cirúrgicas congênitas 
mais comuns da infância 
são:
• as hérnias inguinais;
• a hérnia umbilical;
• a hidrocele;
• a fimose;
• a criptorquidia;
• a hipospádia, dentre outras 
menos comuns...  

A hérnia inguinal é uma pato-
logia que necessita de correção 
cirúrgica tão logo seja diagnos-
ticada, não devendo esperar a 
criança crescer ou ganhar peso, 
como pensam alguns pais ou 
mesmo alguns colegas. Como 
consequência de se prolongar 
a sua correção, crianças podem 
apresentar muito facilmente o 
seu encarceramento (aprisio-
namento do conteúdo da hérnia 
na virilha ou na bolsa escrotal) 
constituindo-se numa emergên-
cia cirúrgica pediátrica, muitas 
vezes em condições não ideais. 

Reforçando o que menciona-
mos anteriormente: “A correção 
cirúrgica deve ser realizada tão 
logo se diagnostique a hérnia, 
não devendo ser protelada sua 
correção, exceto em casos de 
tosse ou resfriado, lesões de 
pele na região a ser abordada, 
etc.”.     Hoje, a maioria dos 
serviços e hospitais possibilita 
a correção cirúrgica até mes-
mo em recém-nascidos muito 
pequenos.

Normalmente nos meninos 
o que adentra pela hérnia é o 
intestino, e na menina, é a trom-
pa ou o ovário. Ao contrário da 
maioria das hérnias no adulto, 
a sua origem está relacionada 
ao não fechamento de um pe-
queno orifício na região inguinal 
que se fecha espontaneamente 
ao nascimento. Quatro entre 
cem crianças apresentam hér-
nia na infância, sendo mais co-
mum a hérnia no lado direito e 
em prematuros.

A correção é realizada sob 
anestesia geral com comple-
mentação local, o que propor-
ciona o alívio da dor nas primei-
ras horas do pós-operatório. A 
incisão (corte, cicatriz) é muito 
pequena, quase mínima, na 
região um pouquinho acima do 
púbis; esta gordurinha acima da 
genitália; proporcionando um 
resultado estético muito bom 
e uma futura cicatriz quase in-
visível. A criança, ou o bebê, 
permanece por no máximo 24 
horas no hospital e na maioria 
das vezes o paciente vai pra 
casa no mesmo dia. 

A recuperação é excelente 
na grande maioria da gurizada. 
Na próxima edição da Ponto E 
falaremos sobre FIMOSE. Até a 
próxima!

Dr. Marcelo Ferrari 
- cirurgião pediátrico e urologista infantil 
CRM/RO 1366
- título de especialista e formação no Rio de Janeiro e na Europa
Atende regularmente no Hospital São Paulo e realiza cirurgias nos hospitais em 
Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4612 / 9984-5884 e (54) 8138-2022
e-mail: marceloferrari13@hotmail.com
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É importante que se leve 
na avaliação médica o exame 
de imagem atual, e também 
um antigo, se disponível, para 
que seja estudado se o nódu-
lo está estável, crescendo ou 
diminuindo, pela comparação 
entre os exames. 

Seu médico poderá lhe di-
zer se seu nódulo pode ser 
maligno ou benigno, ou então 
lhe encaminhar a um especia-
lista, que fará essa avaliação. 

Por que contratar um cerimonial?

É bastante comum o achado 
de nódulo pulmonar quan-

do são realizados exames de 
imagem do tórax, como radio-
grafia ou tomografia. Esses 
nódulos podem ser benignos 
ou malignos. Felizmente, a 
maioria dos nódulos pulmo-
nares são benignos! 

Na maioria das vezes, os 
pacientes não apresentam 
sintomas relacionados ao nó-
dulo. Eles são frequentemen-
te encontrados em exames 
realizados para se pesquisar 
outra queixa, como dor em 
coluna, por exemplo. 

O médico, na avaliação de 
um nódulo, irá considerar di-
versos fatores, como idade, 
história de tabagismo (fumo), 
história familiar ou pessoal 
de câncer, aspecto do nódu-
lo (tamanho, bordas), entre 
outros, para avaliar a chance 
de malignidade ou não. Após 
isso, será decidido se esse 
nódulo será acompanhado 
com exames ou se será ne-
cessária uma biópsia. 

Muitas pessoas desco-
nhecem a importância 

de se contratar um cerimo-
nial quando desejam reali-
zar um evento. Tentam, sem 
muita experiência, fazê-lo 
por conta própria e acabam 
estressadas com tantas pro-
vidências a tomar. Executar 
um evento requer atenção 
aos mínimos detalhes. Qual-
quer contratempo pode por 
tudo a perder e acabar com 
os sonhos e expectativas de 
quem queria transformar o 
momento em um grande dia.

Outro fator a ser lembrado 
é que, ao ser consolidada a 
contratação, o cliente deverá 
confiar de fato na assessoria 
do chefe de cerimonial. É co-
mum a ansiedade do cliente. 
Acaba atropelando os traba-
lhos do chefe do cerimonial 
contratando serviços sem a 
devida orientação.

Assim, contratar os servi-
ços de um cerimonial com-
petente é garantir a excelên-
cia, o sucesso e a tranqui-
lidade da realização de um 
evento, seja ele de âmbito 
social, empresarial, cultural, 
científico ou político. Isto 
porque o profissional, deten-
tor dos instrumentos técni-
cos e práticos de cerimonial, 
protocolo e etiqueta, é capaz 
de desenvolver com habili-
dade e ética todas as etapas 
e procedimentos junto ao 
cliente, levando em consi-
deração o perfil, interesses, 

expectativas e planejamento 
financeiro do mesmo. Ape-
nas com muito conhecimen-
to, experiência e criatividade 
é possível tomar decisões 
rápidas e certeiras.

Organizar um cerimonial 
e promover eventos é, pois, 
uma arte. O esforço despen-
dido, a energia solicitada, 
a disciplina, a dedicação, o 
clima, a sinergia criada en-
tre os organizadores ficam 
direcionados para a busca 
da perfeição, do melhor a se 
mostrar, para que o melhor 
possa ser lembrado.

Dr. Guilherme Eler de Almeida
CRM-RO 4079
- Pneumologia e Clínica Médica
Atendimento:
Hospital dos Acidentados e Maternidade 
São Lucas
 (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal – RO 

Rosi Delgado Cerimonial & Eventos
- assessoria a eventos em todo o Estado
Contato: (69) 9266-9457 / 3441-3126
e-mail: rosicerimonial@hotmail.com

Estou com um nódulo no pulmão
- pode ser câncer?
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Dados divulgados pelo Ministé-
rio da Saúde (MS) no final de 

2014 apontam que 734 mil pesso-
as vivem com HIV no Brasil. Des-
tes, 589 mil foram diagnosticadas 
e 145 mil ainda não sabem que 
têm o vírus. Daí a importância do 
diagnóstico precoce, sendo uma 
das estratégias do MS a realiza-
ção de teste rápido (HIV, hepatites 
virais B e C, e sífilis), os quais po-
dem ser realizados em unidades 
básicas de saúde no município. 
Estudos mostram que o portador 
de HIV diagnosticado e devida-
mente tratado e acompanhado 
pode reduzir o risco de transmis-
são em mais de 70%.

Um panorama da epidemia 
preocupante é o aumento de ca-

E o ano letivo de 2015 
surgiu novo, não só no 

slogan “A nova educação 
começou”, mas também 
na vontade de melhorar. 
Uma nova gestão, tanto na 
Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC, ten-
do à frente dos trabalhos a 
professora Me. Aparecida 
de Fátima Gavioli, como 
na Coordenadoria Regio-
nal de Educação de Caco-
al, a qual eu assumi como 
coordenador, e nas unida-
des escolares, com novos 
diretores eleitos pelo voto 

sos em jovens. Em 2014 foram no-
tificados na faixa etária de 15 e 24 
anos 4.414 novos casos no País. 
A nível municipal, dados do Ser-
viço de Vigilância em Saúde de-
monstram terem sido notificados 
no período de 1992 a 2014 175 
casos de HIV/Aids, sendo que no 
ano de 2014 na faixa etária de 15 
a 24 anos foram 10 novos casos.

O Serviço de Atendimento Es-
pecializado (SAE) foi fundado no 
ano de 1997 e atende portadores 
de DST’s, Aids e hepatites virais. 
Conta com uma equipe composta 
de uma médica infectologista, um 
médico ginecologista, uma enfer-
meira e dois técnicos de enferma-
gem. Localiza-se no Ambulatório 
Especializado de Cacoal, com 

atendimento de segunda a sexta-
-feira, no período vespertino. 

Os pacientes soropositivos 
para o HIV e doentes de Aids são 
acompanhados pela equipe por 
meio de consultas periódicas de 
enfermagem e médica. Realizam 
rotineiramente exames laborato-
riais no município e exames espe-
cíficos para avaliação imunológica 
a cada quatro meses. A terapêuti-
ca antirretroviral é garantida pela 
Coordenação Nacional de DST/
Aids /Hepatites Virais (MS) via Co-
ordenação  Estadual DST/Aids e 
distribuído aos pacientes por esse 
serviço mensalmente. 

O melhor remédio ainda conti-
nua sendo a prevenção. Não brin-
que com a sua saúde. 

Tânia Roberta Pereira Furtado 
- enfermeira COREN 70612/RO
- enfermeira do Serviço Especializado em 
DST/Aids/Hepatites Virais/Cacoal
- docente no curso de 
Enfermagem da Facimed
Cacoal-RO

Professor Severino Bertino Neto
- mestre em Ciências da Educação
- coordenador regional de Educação
CRE/SEDUC - Cacoal-RO

2015: A nova educação começou

direto de pais, estudan-
tes, professores e funcio-
nários. Uma nova gestão 
cheia de ideias e vontade 
de que o processo educa-
cional se transforme e se 
aproxime do ideal tão ne-
cessário aos estudantes.

2015 também se apre-
senta um ano letivo novo na 
estrutura física, porque esta 
se torna condição para as 
melhorias pedagógicas. Por 
meio da SEDUC, o Gover-
no do Estado de Rondônia 
tem investido na infraestru-
tura das Escolas, mediante 

a instalação de aparelhos 
de ar condicionado em to-
das as salas de aula, novas 
carteiras escolares e mesas 
refeitório, além de constru-
ção de quadras esportivas, 
reformas e ampliações.

Tendo uma estrutura 
física adequada, a nova 
gestão encontra condições 
para planejar e executar 
ações e projetos que visem 
diminuir a evasão escolar, a 
reprovação dos estudantes, 
e melhorar os índices edu-
cacionais. Para uma educa-
ção ideal, de qualidade, é 

preciso investir nessas três 
situações, porque de nada 
adianta diminuir a evasão 
escolar se a maioria dos es-
tudantes acaba reprovada 
no final do ano letivo, como 
também não é interessante 
ter um percentual alto de 
aprovação, dentre aqueles 
que frequentam a esco-
la até o final do ano letivo, 
sendo que muitos estudan-
tes desistem da escola du-
rante o ano.

É sabido que o trabalho 
é grande para se chegar a 
esse ideal e que levará anos 
para que tenhamos pouca 
evasão escolar, baixo índice 
de reprovação de estudan-
tes e índices educacionais 
próximos aos de países de-
senvolvidos, mas esse tra-
balho já está em andamento. 
Estamos no caminho e te-
mos a certeza que colhere-
mos bons frutos, porque “a 
nova educação começou”!

HIV/Aids
- um problema de Saúde Pública Mundial

Posse dos novos diretores e vice-diretores de escola
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Influência das cores nos ambientes

A escolha das cores é 
de grande importân-

cia para a composição 
de um ambiente. Elas po-
dem influenciar diferen-
tes climas e estimular as 
mais variadas sensações 
nas pessoas e no espa-
ço. Com as cores somos 
capazes de ampliar ou di-
minuir, alegrar ou entris-
tecer um ambiente.
Cores ideais para co-
zinhas: as cores apro-
priadas que nos estimu-
lam a fome são laranja e 

vermelho. Não use cores 
“frias”: azul, lilás, roxo e 
tons de cinza. Inibem a 
fome. Geralmente a cozi-
nha é um espaço de con-
vivência, em que se reúne 
os amigos e a família em 
um clima descontraído. 
Outra opção recomenda-
da é o amarelo. Os tons 
fortes estão relacionados 
ao ato de receber.
Cores ideais para quar-
tos: quarto é um dos cô-
modos mais importantes 
da casa. Afinal, passamos 

muitas horas nele. Por 
isso, opte pelas cores com 
os tons de azul e lilás que 
acalmam e nos ajudam a 
relaxar, além de tons cla-
ros criarem a sensação de 
amplitude no espaço. As 
cores com tons de ama-
relo, laranja e vermelho 
devem ser utilizadas com 
cautela, em pequenos de-
talhes de decoração para 
não causar agitação.
Cores ideais para ba-
nheiros: para banheiro 
onde o item limpeza é 
de grande importância, é 
aconselhado utilizar cores 
claras para que a sujeira 
fique visível e o banhei-
ro sempre limpo. Branco, 
bege, creme, cinza, ver-
de e azul claros são boas 
opções para iluminar o 
banheiro e deixá-lo apa-
rentemente maior. Procu-
re usar cores escuras so-
mente em pequenos de-
talhes e não em paredes 
e piso, para não diminuir 
ainda mais o espaço do 
banheiro, que geralmente 
já é pequeno.

Franciele Bussola
- graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela UNIC – Cuiabá-MT
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior

Andressa Zampoli
- graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela UNIDERP - Campo 
Grande-MS
- pós-graduada em Metodologia e 
Didática do Ensino Superior

Urban Arquitetura
Av.: Porto Velho, 2703 - Centro 
Cacoal-RO 
Fone: (69) 3443-4228 Cel: 9954-8911
urbanarquitetura@hotmail.com

Projeto Urban Arquitetura

Projeto Urban Arquitetura

Projeto Urban Arquitetura
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A voz é produzida na laringe 
através da vibração das pre-

gas vocais, também conhecidas 
como cordas vocais, que reali-
zam seu movimento com o fluxo 
de ar que vem dos pulmões e 
com a ação dos músculos da 
laringe. De início o som é baixo 
e fraco, sendo ampliado pelas 
cavidades de ressonância, que 
são a faringe, a boca e o na-
riz. Após a amplificação, o som 
será articulado na cavidade oral 
por meio de lábios, bochechas, 
língua, palato e mandíbula. 

A falta de conhecimento da 
importância de certos cuidados 
básicos para preservar a voz 
pode ter como consequência o 
aparecimento de algumas do-
enças laríngeas, como edemas, 
nódulos, pólipos, entre outras. 

Cuidados que devemos ter com a voz     

Cuidados recomendados:
• Beber bastante água, princi-
palmente em ambiente com ar 
condicionado.
•  Fazer gargarejos suaves com 
água morna e pouco sal antes 
de deitar.
• Beber bastante água antes, 
durante e depois do uso profis-
sional da voz, para hidratar as 
cordas vocais.
• Manter a postura ereta en-
quanto estiver usando a voz, 
porém relaxada.
• Não usar roupas apertadas, 
principalmente na região do 
pescoço e da cintura, dar prefe-
rência a tecidos leves. 
• Cuidar da saúde como um 
todo, pois qualquer problema 
no seu corpo pode influenciar 
na produção da sua voz. 

• Realizar exercícios de aque-
cimento e desaquecimento vo-
cais orientados, principalmente 
no momento que antecede o 
uso profissional da voz. 

Hábitos prejudiciais à voz:
• Alguns hábitos e costumes 
adquiridos ao longo do tempo 
podem ser prejudiciais à voz, 
tais como gritar ou falar durante 
muito tempo.
•  Cuidado com as mudanças de 
temperatura ambiental e com 
locais com ar condicionado, 
pois o resfriamento resseca o 
trato vocal.
• Evite o choque térmico com 
bebidas geladas, estas cau-
sam edema e muco nas cordas 
vocais. 
• Evite bebidas alcoólicas, 
sprays, pastilhas e drops, estes 
atuam como anestésicos me-
lhorando a voz aparentemente. 
• Não pigarrear ou tossir, pois 
este hábito promove atrito entre 
as cordas vocais. Procure engo-
lir saliva ou beber água. 
•  Evitar exposição à poeira, gás 
e cheiros muito fortes. 
•  Evitar o fumo, pois irrita a mu-
cosa do aparelho fonador, es-
pecialmente as cordas vocais. 
•  Comer alimentos muito tem-
perados e condimentados cau-
sa irritação nas cordas vocais. 
• Evite comer alimentos acho-
colatados e derivados do leite, 

principalmente antes do uso 
profissional da voz, pois estes 
aumentam a secreção do trato 
vocal. 

Caso esteja com rouquidão 
ou qualquer incômodo por mais 
de 15 dias, procure um otorrino-
laringologista e/ou um fonoau-
diólogo. A prevenção continua 
sendo a melhor opção. Cuide 
da sua voz, afinal, ela faz parte 
da sua identidade. 

Você sabe fazer boas esco-
lhas? Hoje em dia a maio-

ria das pessoas almoça fora 
de casa. Dentre as diversas 
opções, os restaurantes “a 
kilo” (ou self-service) são bem 
procurados pela variedade, ra-
pidez e custo-benefício.

É possível comer bem em 

o que você realmente quer e 
evitar pegar “um pouco” de 
cada.
ü Inicie pela salada. Deixe seu 
prato bem colorido com folhas, 
verduras e legumes.
ü Experimente o arroz inte-
gral. Conheça novos sabores.
ü Varie o feijão com outros 
grãos do mesmo grupo (soja, 
ervilha, grão de bico) mas não 
deixe de comer um desses.
ü Prefira carnes brancas e 
sem gordura aparente. As pre-
parações grelhadas e ao mo-
lho são boas opções.
ü Evite pratos que levam cre-
me de leite ou queijos em sua 
preparação. Geralmente são 
mais calóricos e a presença 
do cálcio acaba interferindo na 
absorção do ferro.

A equipe do Restaurante 
Acqua pensa nestes detalhes 
todos os dias em seu cardápio, 
respeitando aqueles que que-
rem almoçar bem, sem ferir o 
objetivo maior que é consumir 
poucas calorias. O Acqua, já 
característico pelo tempero 
caseiro, abre todos os dias, 
exceto aos sábados. Temos 
peixe diariamente! Aguarda-
mos a sua visita.

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

Como manter uma alimentação saudável fora de casa?

restaurante self-service. Ape-
nas saiba escolher.

Se você tem o hábito de 
almoçar fora de casa e em 
restaurante self-service, 
anote essas dicas:
ü Passe o olho em todos os 
alimentos servidos. Isso vai 
lhe ajudar a selecionar melhor 

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

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:
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Sua empresa trabalha em equipe?

Grupo é um conjunto 
de pessoas com ob-

jetivos comuns. Normal-
mente se reúnem por afi-
nidades. O respeito e os 
benefícios psicológicos 
que os membros encon-
tram, em geral, produ-
zem resultados de acei-
táveis a bons. No entan-
to, este grupo não é uma 
EQUIPE. Entendemos 
que equipe é um conjun-
to de pessoas com obje-
tivos comuns atuando no 
cumprimento de metas 
específicas. A formação 
da equipe deve conside-
rar as competências indi-
viduais necessárias para 
o desenvolvimento das 
atividades e atingimen-
to das metas. O respeito 
aos princípios da equipe, 
a interação entre seus 
membros e especialmen-
te o reconhecimento da 
interdependência entre 
seus membros no atingi-
mento dos resultados da 
equipe, deve favorecer 
ainda os resultados das 
outras equipes e da orga-
nização como um todo. É 
isso que torna o trabalho 
desse grupo um verda-
deiro TRABALHO EM 
EQUIPE. 

Nos últimos tempos as 
empresas redescobriram 
o trabalho em equipe, 
pois não podemos dizer 
que esse modelo nun-
ca existiu. Ao contrário! 
É um velho conhecido 
desde muito tempo atrás. 
Com os programas de 
qualidade esta forma de 
trabalhar voltou como 
uma onda muito forte ao 
cotidiano de muitas pes-

soas. A partir daí, hoje 
dificilmente não se exige 
das pessoas esse com-
portamento dentro de 
qualquer empresa. No 
entanto, para desenvol-
vê-lo é preciso, por exem-
plo, um ingrediente fun-
damental que é muito es-
casso nas organizações: 
o tempo. 

Uma verdadeira equi-
pe de trabalho precisa 
de tempo para que seus 
membros possam, por 
exemplo, ajustar suas di-
ferenças individuais (de 
percepção, de forma de 
trabalhar, de relações...). 
Este é o primeiro passo 
para o caminho em dire-
ção à produtividade da 
equipe; quando uma equi-
pe amadurece, estas di-
ferenças são colocadas a 
serviço do coletivo. Além 
deste aspecto, o verda-
deiro trabalho em equipe 
implica em uma organi-
zação interna de papéis, 
recursos e dinâmica de 
funcionamento, acertos 
de convivência, grau de 
autonomia decisória e re-
lações com o líder. Esses 
detalhes precisam apa-
recer e serem tratados 
rapidamente pela equipe, 
sob pena de adiar seus 
melhores níveis de pro-
dutividade e de sucesso. 
Sabemos que isto não é 
fácil de conseguir, nem 
tampouco rápido de se 
consolidar pois em meio 
ao trabalho cotidiano de 
muita pressão, principal-
mente por resultados, as 
soluções nem sempre são 
fáceis de se implementar. 

No entanto, para che-

gar ao estado de produti-
vidade ideal é importante 
que a equipe separe pe-
riodicamente um espaço 
e um tempo para realizar 
alinhamentos das expec-
tativas, das relações, dos 
conflitos, das individua-
lidades em direção aos 
objetivos e aos resulta-
dos. Desta forma é mais 
adequada a construção 
daquilo que se denomi-
na “pactos de convivên-
cia” entre os membros da 
equipe. São condições, 
expectativas e percep-
ções individuais explicita-
das e negociadas em re-
lação à situação em que 
a equipe se encontra, ou 
deseja chegar. Construir 
um pacto deste tipo im-
plica, portanto, em sentar 
junto com certa periodi-
cidade e resolver várias 
questões.

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

Adaptação:

Fonte: Uab/Admin. Pública - Acad. Altamiro Ferreira 
de Sousa-Professor
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facebook.com/domviniloficial
soundcloud.com/domvinil
Contato para shows: 
Fone: (69) 8408-6872 / 8112-5510
Porto Velho-RO

Banda Dom Vinil
- “Power trio” a moda antiga

A banda Dom Vinil foi cria-
da no final de 2014 com o 

objetivo de tocar rock e blues 
nos melhores pubs, casas no-
turnas e eventos particulares 
da cidade de Porto Velho, e 
vem ganhando fama no in-
terior do Estado! Formada 
por José Cipriano (guitarra/
vocal), Ugo Mendonça (bai-
xo) e Erick Bennesby (bate-
ria), músicos experientes e 
remanescentes de bandas 
famosas da região, a Dom Vi-
nil é um “power trio” a moda 
antiga, sendo seus shows 
marcados pela intensidade, 
paixão e improvisação típicas 
de bandas dos anos 70 e 80.

No repertório constam 
bandas como Led Zeppelin, 
Rolling Stones, Deep Pur-
ple, Pink Floyd, Jimi Hendrix, 
Joe Cocker, Barão Vermelho, 
Cazuza, Blitz, RPM e gran-
des nomes do blues, como 
Gary Moore, Eric Clapton, 
B.B King, Buddy Guy e Stevie 
Ray Vaughan.

A banda também firma sua 
identidade em composições 
próprias. Possui três compo-
sições gravadas, sendo que 
em breve estará gravando 
mais duas músicas, fechando 
assim um EP para demonstra-
ção deste novo projeto. 

A banda Dom Vinil abre 
espaço na internet, em espe-
cial nas redes sociais, para 
que o seu trabalho seja visto 
de forma mais ampla. Deixa o 
convite para que todos apre-
ciem o trabalho já desenvolvi-
do pela Dom Vinil e acompa-
nhem de perto sua evolução, 
crescendo a passos largos 
e conquistando um público 
cada vez maior.

Ugo Mendonça

José Cipriano

Erick Bennesby
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Banda Dom Vinil
- “Power trio” a moda antiga
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