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SEDUC DESTACA
IMPORTÂNCIA DO JOER
A Secretária de Estado da
Educação, Marli Cahulla,
afirma que os Jogos
interferem de forma
benéfica no desempenho
dos alunos em sala de aula
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GESTANTES X VARIZES
A angiologista e cirurgiã
vascular Carla Liberato
diz que gestantes podem
evitar varizes e se manter
bonitas!! Pág. 8

O SESI ENALTECE A DANÇA
Cerca de 300 alunos cursam balé,
jazz e dança de salão nas unidades
de Porto Velho e Pimenta Bueno
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CARTA DO L

ITOR

A Revista PONTO E é uma proposta interessante, com temas que passam pela saúde,
educação e cultura, base para o desenvolvimento da sociedade de qualquer Estado. Que sua trajetória seja sólida, apresentando assuntos em profundidade ao leitor rondoniense e promovendo
a discussão entre os segmentos aos quais a publicação se propõe, algo de suma importância para
Rondônia.
Dr. Euzébio André Guareschi
- Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO,

Parabenizo os editores da revista PONTO E pelo excelente trabalho que vem sendo apresentado, por meio de um conteúdo cuja abordagem é de extrema relevância para o aprendizado
profissional e pessoal. A Unimed Ji-Paraná sente-se orgulhosa em ver que, importantes agentes do
espaço público, como os meios de comunicação, têm se preocupado em estimular hábitos saudáveis em nossa população.
Dr. Gilberto Domingues
- Diretor Presidente da Unimed Ji-Paraná

Em se tratando de um segmento tão competitivo, não é fácil emplacar uma revista
da área do Marketing Promocional. Estatísticas mostram que somente quatro em cada dez
revistas novas dão certo. E a PONTO E emplacou! Por ela passaram nomes de grande destaque, projetando seu conhecimento para todo o Estado. E outros virão a passar e contar a sua
história. Parabéns ao jornalista Jusmar Lustoza que sempre se manteve firme acreditando no
potencial daqueles que colaboram com o crescimento de Rondônia, mantendo a revista com
um editorial imparcial e democrático. E para todos que fazem essa revista, que já é destaque
em Rondônia, lembrem-se que por vezes não agradamos a todos. Mas, já dizia Nelson Rodrigues: “toda unanimidade é burra”. Sendo assim, as críticas só nos trazem fortalecimento, e os
elogios, impulso para o aprimoramento do nosso trabalho.
Marilisa Peres - Gerente do Departamento Financeiro e Membro da Mantenedora da FAROL – Faculdade de Rolim de Moura
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- Nosso especial agradecimento aos fiéis leitores da PONTO E, em especial à Secretária de Estado da Educação, professora Marli Cahulla, que abraçou este trabalho, encaminhando a PONTO E para as 397 escolas estaduais através
da SEDUC. Da mesma forma agradecemos as cooperativas da Unimed do Estado (Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná
e Vilhena) por fazerem com que a PONTO E chegue às mãos de cada médico cooperado e credenciado, contribuindo
assim com o objetivo maior deste trabalho: levar informações rápidas e consistentes aos leitores de salas de espera,
bem como dar oportunidade aos profissionais de mostrarem seu vasto conhecimento. Muito obrigado!!!
Jusmar Lustoza - diretor



O respirador
bucal
“É importante respirar
pelo nariz!”
sta frase traduz exatamente
a preocupação de todos
aqueles que trabalham na área
da saúde. Pediatras, otorrinolaringologistas, odontólogos,
entre outros, buscam proporcionar um tratamento correto para
cada caso.
O ar que respiramos deve
chegar aos pulmões, aquecido,
umedecido e filtrado. Este é
o grande papel exercido pelo
nariz.
No caso da síndrome do
respirador bucal isto não ocorre
adequadamente, fazendo com
que tanto a criança quanto o
adulto tenham sua qualidade
de vida prejudicada, pois a respiração nasal não consegue ser
mantida.
Muitas causas estão associadas a esta síndrome: desvios do
septo nasal, aumento das conchas nasais (ou cornetos nasais),
aumento das vegetações adenóides (popularmente chamadas de
carne esponjosa), amídalas palatinas hipertrofiadas, deformidades crânio-faciais, entre outras
causas que, em decorrência de
hábitos considerados inadequados, a criança passa a respirar
pela boca; o mais comum é a
utilização de chupeta com bicos
impróprios.

E

Como se
forma a água
mineral?

Q

uando a água que aflora
do subsolo chega à superfície, ela já passou por todo
um processo de transformação na própria natureza. A
água mineral é fabricada no
momento em que as águas das
chuvas penetram no solo e vão
atravessando diversas camadas
até chegar às camadas impermeáveis, onde estacionam.
Nesse trajeto por baixo do
solo, a água passa por várias
rochas cheias de substâncias
minerais como, por exemplo,
o Carbonato e o Sulfato de


A respiração bucal traz muitas vezes um prejuízo na qualidade de vida, tanto para a
criança quanto para o adulto,
pois normalmente interfere no
sono, na oxigenação sanguínea,
além de causar deformidades
bucais.
Portanto, é essencial orientar os pais, que percebendo que
seu filho não esteja respirando
adequadamente, o ideal é procurar um especialista para uma
avaliação minuciosa. Quanto
aos adultos, em especial os
que apresentam ronco durante
a noite, o quadro pode evoluir para a chamada Síndrome
da Apnéia Obstrutiva do Sono
(paradas respiratórias). É muito
importante que se consulte um
especialista para que seja feito
um diagnóstico preciso. Desta
forma, será eleito o tratamento
correto na tentativa de se obter
uma readequação respiratória.
Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
OTORRINO CLÍNICA
Fone: (69) 3443-2689 – Cacoal-RO

Cálcio, que se diluem na água
enriquecendo-a e fazendo com
que adquira propriedades medicinais valiosas. Quando a água
acumulada no subterrâneo sofre
pressão de um novo volume
d’água, ela sobe para a superfície e surge em locais específicos. O lugar onde a água
aflora é chamado nascente.
Para valer-se dos benefícios terapêuticos das águas
minerais, é preciso saber em
primeiro lugar, que tipo de
água que está sendo consumida. Cada água mineral tem
sua exclusiva composição físicoquímica. Não existe uma água
mineral igual a outra, mesmo
que seja da mesma marca. Se
a fonte não for a mesma, ela

jamais será igual. Isso acontece graças à obra da natureza,
que controla seus conteúdos de
sais minerais, processados ao
longo de centenas ou milhares
de anos, decorrente de diversificados tipos de rochas por
onde são filtradas, assim como
a influência de sua composição,
a radioatividade e temperatura
de cada fonte.
A cada dia que passa, nossa
qualidade de vida fica mais
precária. Até mesmo a água,
que deveria ser presente da
natureza, está ficando comprometida. Os rios e lagos estão
se tornando poluídos e suas
águas cada vez mais sujas e
turvas devido à displicência do
homem.

O ser humano elimina, em
média, 2,5 litros de água por
dia. Essa quantidade de líquido
necessita ser reposta para que
o organismo funcione bem.
Os alimentos repõem cerca de
1,5 litro de água, e o restante,
que complementa o equilíbrio
hídrico diário, deve ser ingerido
da forma mais pura e natural
possível.

Pimenta Bueno – RO

Por que eu
administro

Melasma:
manchas
na face





Vinho e saúde

Adega - Vinhos e Frios
3443-6302

Av. Porto Velho, 2486 - Cacoal - RO



Gestantes
podem evitar
varizes e se
manter bonitas!



O que é HPV?

Assédio moral: a
responsabilidade
da empresa

Prevenindo
o câncer de
intestino
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Tailo em sua melhor performance

Rita Nascimento

10

Ponto E

Qualidade de
vida: evite a
automedicação

Unimed Ji-Paraná, mais qualidade de vida

11

Eliane e Josemar Galina
- Empresários de sucesso!
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Plástica na adolescência

