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A venda nos olhos e olhos à venda

Andrew Lucena Schroeder

C

site: www.revistapontoe.com.br

orriqueiramente
nos
deparamos com opiniões emitidas de formas
diversas. Alguns, mais
comedidos, escolhem palavras, tentam dar ares
desprovidos de emoção
às respostas. Outros, ao
revés, são mais espontâneos, ou melhor, não têm
“papas na língua”.
Uma questão pouco percebida, e a meu ver mais
importante, não é a reação
em si, mas a base de conhecimento que serve de
suporte para a emissão de
opiniões, pontos de vista,
etc.. Temos, pois, a possibilidade de nos deparar com
pareceres emitidos com
venda nos olhos ou pelos
olhos à venda.
A venda dos olhos pode
ser retirada com educação,
mas esta mesma educação

pode fazer com que surjam
falsos intelectuais, que nada
mais fazem do que colocar
seus olhos à venda, emitindo opiniões com falsas bases científicas, vendendo-se e corrompendo aqueles
que, ou estão em processo
de construção intelectual
(nossos jovens), ou não tiveram a oportunidade de
instrução adequada.
Interessante notar que
o remédio para essa “disfunção” da educação é justamente mais educação,
pois quanto mais pessoas
tirarem as vendas de seus
olhos, menos pessoas conseguirão compradores para
seus “olhos à venda”.
A revista Ponto E tem
fornecido o remédio acima,
trazendo textos sempre atuais de profissionais, cujos
olhos não estão à venda.

Edson Osival Furnaletto
- auditor fiscal da Receita Federal do Brasil
- professor de Direito Tributário, Direito
Administrativo e Direito Previdenciário/Unesc
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Responsabilidade do empregador por acidente de trabalho

A

responsabilidade do empregador surge do dano causado ao
empregado a partir do momento em
que não lhe proporciona meios de
segurança capazes de evitar acidentes. Ocorrendo um acidente,
não importa se a empresa forneceu
equipamento de proteção, pois, se
não fiscalizou sua utilização, ou não
capacitou o seu empregado para a
correta utilização, responderá pelo
dano sofrido no desenvolvimento
do trabalho arriscado.
A responsabilidade emerge da
conduta do empregador de acordo
com o disposto nos artigos 186 e
927 do Código Civil de 2002: “Art.
186 - Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
“Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por

sua natureza, risco para o direito de
outrem”.
Ocorrido o acidente do trabalho,
sobrevém o período do tratamento
que perdura até a convalescença,
ou seja, até a cura. Nessa etapa, o
empregado deverá ser indenizado
de todas as despesas necessárias
para o tratamento, de acordo com
o que preceitua o artigo 949 do Código Civil onde estabelece que: “No
caso de lesão ou outra ofensa à
saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e
dos lucros cessantes até ao fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove
haver sofrido”.
A Constituição Federal de 88,
em seu artigo 7º, XXVIII, estabelece
que o pagamento das parcelas decorrentes do seguro acidentário não
exclui a indenização devida pelo
empregador. Ressalte-se que, nos
casos em que a lesão resultar em
uma agressão física que provoque
uma situação vexatória para a vítima, ou seja, casos em que o empregado perde um membro, como um
dedo da mão, por exemplo, é possível pleitear-se, além da reparação

pelos danos, moral e material, causados pela injusta agressão, a reparação também pelo dano estético
sofrido, ou seja, aquele que resulta
em um aleijão, uma deformidade
permanente, quando o acidente alterar o aspecto físico do trabalhador
causando deformidades, marcas,
defeitos, ainda que mínimos, exercendo ou não influência sobre sua
capacidade laborativa.
Diante das responsabilidades
acima elencadas, não há dúvidas
de que, é dever do empregador capacitar e proteger seus empregados
de modo que possa efetivamente
prevenir possíveis danos que certamente lhes serão atribuídos em
razão dos riscos das atividades
empresariais. Importante é destacar que a indenização pelo dano
moral pode ser considerada como
uma forma de compensar economicamente a dor sofrida pelo trabalhador, fazendo com que a melhor
situação econômica advinda da indenização, sirva para o trabalhador
buscar outros interesses na vida, ao
mesmo tempo em que estimula o
empregador a ter maior consideração com a integridade física do seu

empregado, procurando evitar a indenização e acautelando-se mais
nos meios de evitar tais danos.
Independentemente da legislação a ser aplicável, por envolver
direito que se origina nas relações
de trabalho, é competente a Justiça do Trabalho para julgar as ações
movidas pelo empregado em face
do empregador buscando a indenização pelos danos que lhe tenham
sido causados no desenvolvimento
de seu trabalho.

Dra. Cynthia Patricia Chagas Muniz Dias
- advogada OAB/RO 1147
- sócia do Escritório Advocacia Dias & Revay
cynthiamuniz_dias@hotmail.com
Fone: (69) 3536-7872 / 8463-3715
Ariquemes-RO

Trabalho em equipe
- motivação é fundamental!

E

m um salão de beleza é muito importante manter a equipe
motivada e saber lidar com uma
infinidade de questões que, se não
forem bem resolvidas, podem arruinar a harmonia no local de trabalho. Começamos pela maneira
como deve acontecer a orientação
técnica dos profissionais, que pode
ser feita direta ou indiretamente.
Orientação direta aplica-se observando o comportamento técnico
dos profissionais e a postura deles
em relação ao serviço orientado,
avaliando os resultados técnicos e
também a satisfação da clientela.
Se ele não estiver utilizando as técnicas corretas (proporção dos produtos, tempo de pausa, nuances
adequadas), a função do orientador
é encaminhá-lo a uma reciclagem
ou a um treinamento mais profundo
em relação ao assunto. Também é
preciso levar em consideração se
o profissional está sabendo identificar a vontade da cliente. Rever os
serviços e técnicas oferecidas no
salão com os funcionários é uma
maneira de padronizar o serviço.
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Já a orientação indireta dá-se pela
indicação de treinamentos e cursos
de maneira geral, disponibilização
de vídeos, revistas e material ofertado pelas marcas de produtos com
as quais o salão trabalha. São iniciativas que fortalecem e harmonizam a equipe.
Motivar sempre. Ser positivo é
primordial!

• 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

Vício do produto

O

Código de Defesa
do Consumidor (Lei
8.078/90) foi criado com o
intuito de ‘proteger’ os cidadãos uma vez que estes
na relação de consumo são
considerados hipossuficentes em face do fabricante/
comerciante.
Será consumidor todo e
qualquer indivíduo/pessoa
jurídica que efetivar a compra de bens e/ou serviços
para uso próprio tendo em
vista que esta(e) é o destinatário final do produto (art.
2º do CDC).
Assim, o consumidor ao
adquirir um produto, seja
ele qual for, o que se espera é que este corresponda
à finalidade para a qual foi
criado. Logo, se o consumidor efetua a compra de um
produto novo que venha a
apresentar defeitos reiterados, normalmente o que
pode ocorrer é o chamado
vício do produto.
Neste caso o consumidor
pode exigir do fabricante,
da empresa revendedora ou dos dois juntos, que
estes solucionem o problema acima descrito, pois de
acordo com a legislação
consumerista, ambos são
responsáveis solidários por
eventuais vícios (art. 18
CDC).
Além da legislação vigente, a jurisprudência fundamenta esta obrigação solidária no princípio de que
ao se constituir uma empresa os seus proprietários/
acionistas assumem a responsabilidade por todos os

riscos do empreendimento,
e por isso o lucro obtido
com a venda dos bens ofertados no mercado de consumo serviria como forma
de retribuição pelo trabalho
que estes prestam a seus
clientes devendo ainda tal
montante ser utilizado para
arcar com os custos inerentes à atividade comercial
desenvolvida.
Lembrando, ainda, que
em se tratando de produtos
duráveis, o consumidor deverá efetuar a reclamação
do vício perante a empresa fornecedora antes de
noventa dias (art. 26, II do
Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que
esta atitude será suficiente
para impedir que o prazo
decadencial venha a se
consumar diante do possível defeito.
Restando, portanto, configurado o defeito oculto no
produto, o prazo decadencial somente terá seu início
no momento em que ficar
evidenciado o defeito (art.
26, § 3º do CDC).
Então, em sendo constatado o mau funcionamento,
os fornecedores do aludido
produto respondem pelos
vícios de qualidade que tornem o bem inadequado ao
consumo a que se destina,
conforme prevê a legislação consumerista (art. 18
do Código de Defesa do
Consumidor).
Deste modo, se o fornecedor não sanar a falha
existente na mercadoria
no prazo de 30 dias (art.

18, § 1º. CDC) o consumidor poderá exigir alternativamente: a substituição do
produto, a restituição imediata da quantia paga ou
o abatimento proporcional
no preço.
Há que se ressaltar, ainda, que a depender da conduta adotada pelo fornecedor, este também poderá
ser compelido a indenizar o
consumidor por danos morais resultantes da impossibilidade de solução do vício
e/ou substituição deste (art.
6º, VI, do CDC).
A responsabilidade a ser
discutida na situação hipotética apresentada é a OBJETIVA, ou seja, não depende
de que seja demonstrada a
culpa do causador do ato
ilícito, sendo relevante neste caso somente o dano, o
nexo causal entre a conduta
e o dano sofrido pelo consumidor, ocasião em que
estas circunstâncias serão
capazes de imputar ao responsável a obrigação de
indenizar.
Aliás, a responsabilidade no Código de Defesa do
Consumidor é objetiva porque é “fundada no dever de
segurança do fornecedor”.
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo:
Atlas, 2008, p. 17.
Portanto, após a criação
do código consumerista,
tem-se que o cidadão e os
fornecedores de produtos/
serviços como um todo dispõem de um conjunto de
normas que estabelecem
direitos e obrigações, bem
como visam evitar prejuízos
ao consumidor.
Espigão do Oeste, 19 de maio de 2015.

Dra. Gilvani Vaz Raizer Bordinhão
- advogada OAB/RO 5339
Atendimento:
Rua Bahia, 2630, Centro
Fone: (69) 3481-2556
Espigão do Oeste-RO
Av. Castelo Branco, 1023, sala 12, Centro
Fone: (69) 8491-3426
Pimenta Bueno-RO
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Anestesia é segura??

A

primeira anestesia geral
foi realizada em 1846, com
éter. A partir dessa data foi possível que todos os campos da
medicina cirúrgica pudessem
ser desenvolvidos, pois os pacientes não mais sofreriam de
dor.
As técnicas e medicamentos
anestésicos foram melhorados
e modificados ao longo dos
anos. Novas drogas, novas técnicas, perfazem seguramente
a execuções de cirurgias sob
anestesia, seja ela anestesia
geral ou não.
A escolha da anestesia se
baseia em dois princípios: qual
cirurgia será realizada e qual
as condições clínicas dos pacientes no momento da cirurgia.
Para cada procedimento e para
cada paciente há os melhores
medicamentos e técnicas a se-

rem escolhidos. Respeitar esses dois itens gera segurança
para cada ato cirúrgico-anestésico. Desde 2006, o Conselho
Federal de Medicina lançou
uma resolução (Resolução CFM
n° 1.802/2006), instruindo que
todos os pacientes sejam submetidos a avaliação pré-anestésica com anestesiologista, afim
de orientar e planejar cada ato
anestésico de acordo com perfil e particularidades clínicas
de cada paciente. A avaliação
pré-anestésica prevê e antecipa possíveis problemas que
poderão aparecer durante o ato
anestésico, gerando assim muito mais segurança ao paciente e
ao anestesiologista.
Nos EUA, em 2002, Robert
Lagasse publicou que houve
um declínio de óbitos relacionados à anestesia, onde em 1980

havia 2 óbitos para cada 10.000
procedimentos, passando para
1 óbito para cada 200.000 a
300.000 procedimentos em
2002. Essa queda na mortalidade foi atribuída à implementação de mecanismos de monitorização do paciente, adoção de
protocolos cirúrgicos – anestésicos e práticas sistematizadas
de avaliação do paciente e check-list de materiais.
No Brasil, a partir de 2010, a
OMS conjuntamente com Ministério da Saúde e Anvisa, lançaram a campanha “cirurgias seguras salvam vidas”, onde entre
outras ações foi implantado o
check-list cirúrgico anestésico,
visando com baixo custo, ter
alto impacto em reduzir ainda
mais a mortalidade e morbidade
relacionados a procedimentos
cirúrgicos–anestésicos.
Atualmente a formação do
médico anestesiologista no
Brasil é de três anos. Na sua
formação ele aprende todas as
técnicas anestésicas, aprende
a anestesiar todas as faixas
etárias de pacientes e ao final
da sua especialização é capaz
de oferecer a melhor técnica
para cada tipo de paciente respeitando as particularidades de
cada cirurgia.
Respondendo à pergunta aci-

ma – sim, a anestesia é segura! Respeitando todas as práticas, a avaliação pré-anestésica
e monitorização preconizados
pelos órgãos fiscalizadores, e
realizada por profissionais capacitados, ela é completamente
segura.

Dra. Roberta Miranda Soares
- médica anestesiologista
CRM/RO 2329 RQE–434
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

Sangue oculto nas fezes: exame
- investiga doenças, como câncer e pólipos

C

omo o próprio nome diz, este
exame analisa a presença
de sangue nas fezes que não
podem ser vistos a olho nu. Um
resultado positivo para esse exame indica que o paciente está
sofrendo algum sangramento no
intestino grosso, que pode ser
consequência de uma inflamação, trauma ou câncer colorretal.
O paciente faz a coleta das fezes
frescas em casa ou no hospital e

leva a amostra para ser analisada em laboratório.
A pesquisa de sangue oculto
nas fezes deve ser realizada por
homens e mulheres a partir dos
40 anos ou que possuem histórico familiar de câncer colorretal.
Ele também pode ajudar a identificar pólipos no cólon e reto ou
doenças inflamatórias intestinais,
como doença de Chron ou colite.
O exame também pode ser
usado no controle de doenças inflamatórias intestinais,
na possibilidade de alergia à
proteína do leite de vaca ou
outras causas de inflamação
no intestino grosso. Ele não é
usado para diagnóstico de doenças que acometem a parte

alta do intestino ou estômago.
Não há contraindicações para
a pesquisa de sangue oculto nas
fezes, uma vez que basta a pessoa evacuar e levar sua amostra
para o laboratório. Entretanto, o
exame não deve ser colhido durante e após três dias do período
menstrual ou se o paciente estiver apresentando sangramento
hemorroidário ou presença de
sangue na urina.
Não usar medicamentos irritantes da mucosa gástrica (ácido
acetilsalicílico, anti-inflamatórios,
corticoides, etc). Se utilizar, informar ao laboratório no momento
da entrega do material.
Mantenha seus exames em
dia. Sua saúde agradece.

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

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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A (in) constitucionalidade do
Regime Disciplinar Diferenciado-RDD
Regime Disciplinar Diferenciado é uma espécie de
O
sanção disciplinar que surgiu no

Brasil por meio da Resolução n.
26/2001 do Estado de São Paulo, cujo objetivo era conter as
rebeliões lideradas por chefes
do crime organizado dentro das
unidades prisionais.
A medida foi reforçada em
2002, quando houve uma rebelião no Presídio Bangu I, no Rio
de Janeiro, liderada por um dos
maiores traficantes do País: Fernandinho Beira-Mar.
O RDD foi introduzido pela
Lei 10.792/2003, alterando o
artigo 52 da Lei de Execução
Penal. O Regime tem duração
de 360 (trezentos e sessenta)
dias, podendo ser prorrogado se
as circunstâncias que autorizem
a aplicação persistirem. Cumpre
ressaltar que a sanção é aplicável aos presos provisórios e
condenados e estes cumprem a
sanção em cela individual, com
banho de sol de apenas 2 (duas)
horas, cujas visitas limitam-se ao
número de duas por semana,
sem contar as crianças.

Sujeitam-se ao Regime Disciplinar Diferenciado os presos
que praticarem fatos descritos
como crime doloso quando ocasione subversão da ordem ou
disciplina interna, quando apresentar alto risco para a segurança do estabelecimento prisional
ou da sociedade e quando recaírem fundadas suspeitas de
envolvimento ou participação em
organizações criminosas, quadrilha ou bando.
Há muitas polêmicas em
torno do regime, visto que muitos estudiosos o consideram
inconstitucional por ferir o princípio da humanização das penas, bem como fere o objetivo
da Execução Penal, que é a
ressocialização.
É importante ressaltar que, no
isolamento, o preso poderá desenvolver psicoses, desespero e
insensibilidade, levando o indivíduo a um estado de loucura carcerária, tornando-o ainda mais
desumano.
Entretanto, diante das condições do nosso sistema prisional,
e por questão de política crimi-

nal, o STF já se manifestou pela
constitucionalidade do regime,
que, infelizmente, trata-se de
mais uma medida de urgência
para um sistema prisional falido,
que busca no Direito Penal a solução para problemas de gestão.

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

Lavabos

- pequenos espaços decorados

O

s lavabos são pequenos,
versáteis e cheios de
charme. São uma extensão
da decoração da própria casa
refletindo o bom gosto dos
proprietários. Por serem ambientes de permanência curta
e com o tamanho reduzido,
permitem uma maior ousadia
na decoração, mas o essencial
é que o espaço transmita uma
boa sensação aos convidados,
pois o lavabo funciona também
como cartão de visitas de uma
residência.
O lavabo tem uma grande
vantagem aos banheiros comuns por não haver área de
banho. Isto o isenta da umidade, dando maior liberdade para
usarmos diferentes tipos de
revestimento, como pastilhas,
tecido ou papel de parede.
Outra opção são os espelhos, que dão maior amplitude ao ambiente. E sendo um
espaço de uso diferenciado,
o lavabo pode e deve contar
com materiais distintos dos en-
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contrados nos banheiros convencionais. Pequenos arranjos
de plantas e flores, papéis de
parede com texturas exclusivas ou ainda um papel de
mosaico madeirado na parede
podem fazer toda diferença na
composição.
A iluminação também fará
uma grande diferença. Você
deverá ter uma iluminação geral e, se possível, uma decorativa, como lâmpadas embutidas
no gesso ou atrás do espelho.
Pode ser criada também por
pendentes ou arandelas, que
criam um efeito interessante e
podem permanecer ligados em
dias de festa.

Projeto Mayra Lopes

Projeto de Fernanda Torres e Priscila Marques.

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

VI JORNADA BRASILEIRA DE ULTRASSONOGRAFIA MUSCULOESQUELÉTICA
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O olho na gravidez

mulher grávida passa
A
por mudanças emocionais, psicológicas e físicas.

É muito mais do que uma
barriga que não para de
crescer ou enjoos. A gestação modifica praticamente
todo o organismo da mulher, inclusive os olhos. Isso
mesmo que você leu, os
olhos!
As alterações do metabolismo, do perfil hormonal
e da circulação na mulher
grávida, podem afetar o
funcionamento da visão,
ocasionando distúrbios temporários ou até mesmo permanentes. Essas alterações
ocorrem devido ao aumento
dos níveis de progesterona
– hormônio fundamental na
gravidez. Entre os problemas visuais mais comuns
nas gestantes, estão:
Olho seco: Problema temporário e que tende a desaparecer logo após o nascimento do bebê. Ocorre em
função de alterações hormonais da gravidez aliadas
às condições externas, (ar
condicionado, vento, fumaça e poeira). Coceira, vermelhidão, sensação de que
há areia dentro dos olhos
são alguns dos sintomas.

Sensibilidade à luz: Em
geral, esse é um dos sintomas da enxaqueca, que
pode ser acentuada no período da gravidez, por conta
das variações hormonais.
Mudança de grau: As variações hormonais também
podem acarretar mudanças
refrativas (graduação dos
óculos). A condição geralmente é transitória e volta
ao normal de sete a oito meses após o nascimento da
criança. Entre os sintomas
estão: dores de cabeça e
tontura.
Visão manchada e/ou
pontos pretos na imagem:
Podem ser sinais de pressão alta durante a gravidez.
O quadro exige acompanhamento médico, já que
os níveis muito elevados de
pressão sanguínea podem
provocar o descolamento da
retina.
Pré-eclâmpsia: Ocorre
geralmente depois da 20ª
semana de gestação. Trata-se de um estado de hipertensão (pressão alta do corpo). Pode ser identificada
através dos olhos em 5% a
8% das gestantes. Os principais sintomas são a perda
temporária da visão, maior

sensibilidade à luz, visão
embaçada ou formação de
halos ou flashes.
Diabetes gestacional: Há
o aumento de produção de
HPL na gravidez, que inibe
a produção de insulina, aumentando os níveis de açúcar no sangue. Altas taxas
associadas ao diabetes podem danificar os vasos sanguíneos que alimentam a retina, ocasionando na visão
problemas relacionados à

nitidez e ao foco. Entre eles:
hemorragia vítrea, glaucoma neovascular e retinopatia diabética. No Brasil,
cerca de 7% das gestantes
desenvolvem a doença.
Caso a gestante apresente qualquer um desses
sintomas oculares, o ideal é
procurar um oftalmologista
imediatamente. Em muitos
casos é necessário realizar
a avaliação conjunta com o
obstetra.

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

Aposentadoria
- recupere as contribuições descartadas pelo INSS

O

s benefícios de aposentadoria e pensão concedidos atualmente são calculados
com base na média das 80%
maiores contribuições. Contudo, para os que ingressaram
como segurados anteriormente
a 1994, foi aplicada a chamada
“regra de transição”.
Conforme a regra de transição, quem vier a cumprir

as condições exigidas para
a concessão dos benefícios
do INSS, terá para efeito do
cálculo do salário-benefício
apenas contribuições realizadas a partir de julho/1994
(Plano Real).
Desse modo, os segurados
com contribuições altas anteriores a julho de 1994 tiveram
essas contribuições descartadas pelo INSS, mesmo que
mais vantajosas.
Acontece que por diversos
motivos um trabalhador pode
ter tido diminuição de sua contribuição após 1994, exemplo:
um empregado que contribuiu
no teto máximo durante 25

anos e depois se tornou um
empreendedor e contribuiu sobre um ou dos salários por 10
anos depois de 1994 - ou seja,
a média ficará muito menor e
não refletirá a contribuição da
sua vida laboral.
Visando recuperar esse
prejuízo, é necessária a revisão de todo período contributivo para que haja inclusão
no cálculo da aposentadoria
de todas as contribuições do
trabalhador, mesmo que anteriores à 07/94, o que consequentemente pode acarretar
em grande reajuste do valor
da aposentadoria e direito
aos valores em atraso.

Dra. Roseane Maria V. Tavares Fontana
- advogada OAB/RO 2209
- especialista em Direito Previdenciário
Escritório:
Rua Antonio Deodato Durce, 1043
- Sala C – Centro
Fone: (69) 3443-3903
Cacoal-RO
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Hospitais particulares começam a cobrar
por bolsas de sangue

H

ospitais particulares
de Rondônia devem
começar a cobrar uma
taxa dos pacientes que
necessitarem de transfusão de sangue. O valor
não é exatamente pelo
sangue doado de forma
solidária por voluntários,
mas para custear os serviços de recolhimento e
armazenamento do material. A medida atende
a uma determinação do
Ministério da Saúde de
2006, que já é praticada
em Campo Grande desde
2011 e agora é adotada
pelas cidades do interior
de Mato Grosso do Sul.
“A Fhemeron passa a
cobrar dos hospitais todos os exames de sorologia realizados nas bolsas
de sangue dos doadores.
Essa prática já existe nos
demais Estados há mais
de 15 anos e Rondônia
é um dos últimos a adotá-la”. Os procedimentos
são cobrados dos hospitais particulares pela
Fhemeron que repassa
(a cobrança) para os pacientes ou para as seguradoras de saúde para os
que possuem planos de
saúde. “Lembrando que
não se trata de cobrança
do sangue e sim de todos
os exames que são realizados no sangue dos
doadores, assim como os
testes de compatibilidade
entre o sangue doado e o
receptor”.
Falta por parte da Fhemeron uma divulgação na
imprensa e redes sociais,
justificando e esclarecendo a população sobre os
motivos e a necessidade de ser cobrado. Em
Cacoal, por exemplo, há
hospitais que ainda não
estão cobrando por falta
de contrato com a Fhemeron, (tabela de preços). E
onde efetuar o pagamento? Na Fhemeron? Qual
agência bancária? Boleto
bancário? Em nome de
quem? Da instituição, da
seguradora de saúde ou
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do paciente? Os valores
seguem a tabela da Fhemeron? Do SUS? Sendo
que os hospitais particulares irão acrescentar taxas de serviço, impostos
sobre nota fiscal e outros
insumos necessários à
transfusão de sangue
e dos hemoderivados
(equipo, jelco, serviço de
enfermagem, etc.). A lei
federal foi instituída com
o objetivo de evitar que
o SUS (Sistema Único
de Saúde) atendesse as
demandas da iniciativa
privada. ”O sistema públi-

- Doação de sangue voluntária permanece sendo
importante e deve ser incentivada para salvar vidas.

co não pode atender as
demandas particulares,
mas repassa sangue a
esses hospitais que não
fazem o recolhimento.
Em contrapartida o hospital ressarci o serviço
público”. Os usuários de
planos de saúde podem
ficar tranquilos, pois essas taxas são de obrigação do convênio cobrir
e quem for consultar no
serviço privado e não tiver plano, pagará pelo
serviço, caso precise.
Esclareço que a participação dos voluntários
na doação de sangue
para os hemocentros é
de extrema importância e
deve ser sempre incentivada. Por exemplo, final
de ano, festejos de Natal
e Ano Novo, carnaval,
os estoques de sangue
ficam muito baixos em
virtude de viagem. E também outro fator são os
acidentes que infelizmente são mais frequentes
nesse período. Então é
sempre bom lembrar que
a doação de sangue é
importante para salvar vidas e sempre as vítimas
de acidentes necessitam

de transfusão de sangue.
Dele é retirado apenas
450 ml de sangue e essa
quantidade é o suficiente
para salvar até três vidas.
Outro fator que influencia na redução das bolsas de sangue nos hemocentros do Estado são
os casos de câncer que
estão aparecendo mais.
Os números confirmados
de diagnósticos vêm aumentando gradativamente e essa alta é devido à
rapidez nos exames que
detectam a enfermidade. O tipo mais comum
da doença é a leucemia
e ataca principalmente
crianças.
Para doar sangue é
preciso estar com qualquer documento oficial
com foto. Tem que ter entre 16 e 69 anos, segundo a nova lei da doação
de sangue aprovada em
2013. Os menores de idade podem doar indo até o
hemocentro acompanhados dos pais ou responsável legal ou retirar uma
autorização na própria
unidade para o responsável assinar. É necessário
ter peso acima de 50 kg
e no dia da doação estar
bem alimentado.

Dr. Arthur Freire de Barros
- médico CRM/RO 643
- Gastrocirurgia e Endoscopia Digestiva
- responsável técnico UCT/ FHEMERON
Hospital e Maternidade São Paulo
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO
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Adoção
- mais que um lar, um ato de amor

A

nte o interesse daqueles
que tencionam ter um filho,
a adoção é medida protetiva à
criança e ao adolescente. Muito
mais que os interesses dos adultos envolvidos, é relevante para
a lei e para o juiz que irá decidi-la se a adoção trará à criança
ou adolescente vantagens para
seu desenvolvimento físico,
educacional, moral e espiritual.
Sua finalidade é satisfazer o direito da criança e do adolescente à convivência familiar sadia,
direito este previsto no artigo
227 da Constituição Federal.
A adoção importa o rompimento de todo o vínculo jurídico
entre a criança ou adolescente
e sua família biológica, de maneira que a mãe e o pai biológicos perdem todos os direitos
e deveres em relação àquela e
vice-versa (há exceção quando
se adota o filho do companheiro
ou cônjuge). O registro civil de
nascimento original é cancelado, para a elaboração de outro,
onde irá constar os nomes daqueles que adotaram, podendo-se até alterar o prenome da
criança ou adolescente.
A adoção tem caráter irrevogável, dá à criança ou
adolescente adotado todos os
direitos de um filho biológico,
inclusive à herança.
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O Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece regras e
restrições para a adoção, quais
sejam: a idade mínima para se
adotar é de 21 anos, sendo irrelevante o estado civil do adotante; o menor a ser adotado deve
ter no máximo 18 anos de idade,
salvo quando já convivia com
aqueles que o adotarão, caso
em que a idade limite é de 21
anos; o adotante deve ser pelo
menos 16 anos mais velho que
a criança ou adolescente a ser
adotado; os ascendentes (avós,
bisavós) não podem adotar seus
descendentes; irmãos também
não podem.
A adoção depende da concordância, perante o juiz e o
promotor de justiça, dos pais
biológicos, salvo quando forem
desconhecidos ou destituídos
do pátrio poder (muitas vezes se
cumula, no mesmo processo, o
pedido de adoção com o de destituição do pátrio poder dos pais
biológicos, neste caso devendo-se comprovar que eles não
zelaram pelos direitos da criança ou adolescente envolvido, de
acordo com a lei).
Tratando-se de adolescente
(maior de doze anos), a adoção
depende de seu consentimento
expresso.
Ao contrário do que muitos

acreditam, o procedimento para
se adotar é simples e rápido,
que na grande maioria das vezes termina em poucos meses.
Importante lembrar, registrar
filho de terceiro como próprio é
crime, previsto no artigo 242, do
Código Penal, pena que pode
variar de 2 a 6 anos de reclusão.
O registro falso será sempre falso, eis que jamais se convalida
com o tempo.
Por fim, o processo de adoção implica na intervenção de
uma equipe técnica, formada
por assistentes sociais e psicólogos, que auxiliará na preparação da família no acolhimento
de seu futuro filho ou filha.
Quem pode ser adotado:
crianças ou adolescentes com,
no máximo, 18 anos de idade
à data do pedido de adoção e
independentemente da situação jurídica; pessoa maior de
18 anos que já estivesse sob a
guarda ou tutela dos adotantes;
maiores de 18 anos, nos termos
do Código Civil.
Quem pode adotar: Homem ou mulher maior de idade, qualquer que seja o estado
civil e desde que 16 anos mais
velho do que o adotando; os
cônjuges ou concubinos, em
conjunto, desde que um deles
seja maior de idade e compro-

vada a estabilidade familiar; os
divorciados ou separados judicialmente, em conjunto, desde
que acordem sobre a guarda e
o regime de visitas e desde que
o estágio de convivência tenha
sido iniciado na constância da
sociedade conjugal; tutor ou
curador, desde que encerrada
e quitada a administração dos
bens do pupilo ou curatelado;
requerente da adoção falecido
no curso do processo, antes
de prolatada a sentença e desde que tenha manifestado sua
vontade em vida.

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

Lição de vida
oi na Unidade Fisk de CaFcomecei
coal-RO que aos 14 anos
a estudar inglês.

Como aluna, fiz parte da
família “Fisk Cacoal” por 7
anos, onde tive a oportunidade de aprender outro idioma
contando com uma excelente metodologia e profissionais altamente qualificados
e dedicados ao aprendizado
dos alunos. Mais tarde, tive
o privilégio de fazer parte do
quadro de funcionários, o
que só contribuiu para meu
crescimento pessoal e profissional. Desde que comecei a estudar inglês, cresceu
dentro de mim o desejo de
realizar um intercâmbio cultural, e em 2008 este sonho
se tornou realidade. Deixei
a Fisk para embarcar rumo
à Dublim-Irlanda, onde morei por 5 anos. Aperfeiçoei
meu inglês e me graduei em
Ciências da Computaçao e
Tecnologia da Informação.
Além de estudar, viajei
por vários países e fiz amigos no mundo inteiro. Foi,

com certeza, uma das experiências mais ricas e engrandecedoras da minha vida.
Ser capaz de se comunicar,
entender e ser entendido faz
toda a diferença quando se
está em outro país. Falar inglês me abriu portas, derrubou barreiras e me permitiu
aproveitar ao máximo meu
intercâmbio. Graças a tudo
que aprendi na Fisk, cheguei
lá fora confiante e com a
certeza que possuía todo conhecimento necessário para
encarar os desafios que me
fossem apresentados.
A Fisk não apenas me ensinou inglês, mas me deu “a chave da comunicação”, pois falar
outro idioma, em especial o inglês, pode, com certeza, abrir
as “portas para o mundo”.

Isabela R. Oliveira
- graduada em Administração
Unopar/Cacoal
- graduada em Ciências da
Computação em Tecnologia da
Informação (CCT - Dublim- Irlanda)
- professora de inglês em Camboriú-SC
Fone: (69) 3441-4701
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO

Resistindo ao tempo seco e
à baixa umidade relativa do ar

período de seca traz alO
guns prejuízos à saúde,
principalmente no que diz res-

peito à respiração. O nariz é
o órgão que mais sofre com
toda essa alteração climática,
isso porque ele funciona como
uma defesa para o nosso sistema respiratório filtrando
qualquer agente agressor que
queira entrar no organismo
através da cavidade nasal.
Além de filtrar, o nariz tem
outras funções, como umidificar, aquecer, proteger.
Porém, todas essas funções
podem ser comprometidas se
houver a desidratação nasal,
causada por diversos fatores,
inclusive pelo tempo extremamente seco e a baixa umidade do ar. Consequências

da desidratação da mucosa
nasal:
• diminuição dos batimentos
ciliares: os cílios do nariz que
funcionam como filtros;
• comprometimento da barreira natural de proteção nasal;
• maior incidência de crises
alérgicas: Cerca de 30% dos
brasileiros sofrem com rinite
alérgica;
• aumento do risco de
inflamações;
• sangramento nasal: Os vasos sanguíneos do nariz são
muito sensíveis e quando
acontece o ressecamento
da mucosa eles ficam mais
expostos, sofrendo mais
agressões e se rompem com
facilidade.
Como prevenção, a dica
é simples. Basta hidratar o
nariz, assim como hidratamos nosso organismo e pele.
Beba muita água, pulverize
soro fisiológico nas narinas
com frequência. Umidificar o
ambiente, tanto o de trabalho
quanto o de repouso (quarto),

também contribui bastante
para diminuir os efeitos nocivos da seca.
Persistindo o problema,
procure a ajuda de um médico especialista.

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

- reﬂexos no direito tributário quanto à
responsabilidade do administrador

S

Ortodontia é coisa séria!

N

os últimos meses, tenho me
admirado com a quantidade de pessoas que admitiram já
terem feito algum ajuste em seu
aparelho sem a orientação de
seu ortodontista. Isso muito me
assusta, pois existe toda uma
técnica e estudo para isso, e são
várias as consequências de um
ajuste indevido. Muitos pensam
que a manutenção de um aparelho ortodôntico consiste apenas
em “trocar borrachinhas”, e que
quanto mais o fizerem, mais rápido será o tratamento. Grande engano. O fato é que ao adotar esta
prática, surge o risco de danos
irreversíveis aos dentes e ossos
adjacentes. O dano mais comum
é a perda óssea e a reabsorção
radicular, onde os dentes começam a “ficar moles”, e em casos
mais severos, pode até haver a
perda de elementos dentais.
Há ainda os aparelhos “ostentação”, que tem se difundido na
contramão da Odontologia mo-

derna. São vendidos de maneira
irregular através da internet e até
mesmo em lojas de bijuterias.
São os preferidos pelas pessoas
que acreditam ter achado a maneira mais simples de estar agregando beleza em seu sorriso, ou
para os menos informados, que
acreditam ter achado a melhor
maneira de ter um sorriso perfeito. O fato é que há uma série
de perigos a serem considerados
nestes tipos de aparelho, que
vão desde colas tóxicas, metais
oxidáveis, materiais não esterilizados, até o uso de “fios de vassoura ou arame” em substituição
ao fio próprio para isso, o que
pode gerar resultados terríveis.
A recomendação é que ao
suspeitar da necessidade de uso
de aparelho ortodôntico, deve-se
consultar um profissional da área,
que vai avaliar o caso, indicar o
melhor aparelho a ser usado e
conduzir o tratamento de maneira
adequada.

e a lei tributária não pode modificar os conceitos e institutos
de direito privado, o mesmo não
se pode dizer da nova Lei Civil que
com sua mudança certamente irá
alterar as estruturas da relação jurídico-tributária. Passemos a analisar
nuances do efetivo alcance dessas
transformações do novo Código
Civil no âmbito tributário quanto à
responsabilidade do administrador.
Antes da nova legislação tínhamos prevista no Código Civil apenas a responsabilidade dos sócios,
com poucas exceções, restavam a
estes quando prejudicados, a vias
judiciais para responsabilização
dos administradores.
O quadro muda com o novo Código Civil, vez que em inúmeras situações os administradores responderão pelos atos que praticaram em
nome da sociedade/empresa, o que
acarreta responsabilidade solidária
pelos débitos desta, tornando-se
responsável também por eventual
dívida tributária.
Com a mudança do Código Civil, a responsabilidade imposta ao
administrador da empresa diverge
conforme a modalidade societária.

Cumpre-nos esclarecer que os
critérios do Código Tributário Nacional para responsabilização tributária do administrador não mudou
com o novo Código Civil. Contudo, a
nova legislação Civil permite em várias situações que o administrador
seja acionado solidariamente para
o adimplemento das obrigações
societárias, o que inevitavelmente
permite que o fisco, em alguns casos, possa executá-lo pelos débitos
tributários referentes às operações
nas quais teve participação.

Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167
GIL & FURLANETTO ADVOCACIA
- Direito Civil, Trabalhista, Ambiental e
Tributário
Avenida Dois de Junho, 2905 - Centro
Fone/fax: (69) 3441-0791
Cacoal-RO

Dr. Roberto Gonçalves
- Cirurgião Dentista - CRO/2092
- Atuação em Ortodontia
Responsável técnico:

Dr. Luciano Lima - CRO/2037
Rua Jamari,5346 - São Cristóvão - Rolim de Moura-RO
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Direitos dos empregados domésticos Dor na coluna?
- o acesso à Previdência Social

C

omo relata nossa história, o emprego doméstico foi desvalorizado
desde a sua origem, permanecendo
assim ao longo dos anos. Atualmente
há a igualdade formal de tratamento
entre homem e mulher, instituída pela
Constituição de 1988, em seu artigo
5º, porém havia diferença quanto aos
salários para os domésticos, especialmente quanto às garantias, inseridos
no art. 7º da CF.
Por séculos os empregados domésticos tiveram tratamento diferenciado, porém só foram ampliados
esses direitos trabalhistas com a PEC
das domésticas, a qual entrou em vigor em abril de 2013 criando novos
direitos, e outros ficaram pendentes
de regularização. Após dois anos o
Senado Federal aprovou a PEC das
domésticas no dia 06/05/15.
A nova lei equipara os direitos
dos trabalhadores domésticos aos
dos demais trabalhadores urbanos e
rurais, criando sete novos benefícios,
além dos que já estão em vigor desde 2013, tais como: recebimento de
salário mínimo ao mês; jornada de
trabalho de 8 horas diárias e 44 horas
semanais; hora extra nas jornadas
excedentes; Salário Família; seguro
contra acidentes; auxílio creche; adicional noturno; seguro desemprego;
FGTS; vale transporte; e multa rescisória em caso de demissão sem justa
causa.
Com a equiparação dos direitos
dos empregados domésticos aos
trabalhadores urbanos e rurais, os
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empregadores terão que pagar mais,
considerando que todos os benefícios
concedidos aos empregados domésticos geram despesas acima de 20%.
Assim haverá maior segurança
aos trabalhadores domésticos, especialmente no que se refere a acesso
aos benefícios previdenciários, tais
como: auxílios doença, maternidade,
reclusão; aposentadoria por morte,
idade, invalidez, e pensão aos dependentes, além de 03 (três) parcelas
de seguro desemprego em caso de
demissão sem justa causa. Destaca-se que houve importante avanço na
legislação brasileira, gerando transformação e inclusão social da categoria.

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

C

acoal conta com o melhor
centro de tratamento físico
para problemas de coluna vertebral da Região Norte, tendo à disposição as técnicas mais avançadas do mundo para o tratamento
de problemas na coluna. Estamos
nos referindo ao tratamento osteopático, associado à mesa de
descompressão de coluna Triton
DTS e Maca de Flexo-Distração.
A Osteopatia utiliza várias técnicas terapêuticas manuais, entre
elas a da manipulação do sistema musculoesquelético (ossos,
músculos e articulações) para
ajudar no tratamento de doenças,
e os equipamentos funcionam
realizando uma tração leve, controlada eletronicamente, e descompressão com flexão sobre as
regiões lombar e cervical.
Estes trabalhos associados resultam em alívio da dor e fazem
diminuir a compressão das raízes
nervosas, reduzindo dores na coluna, braços e pernas. Em nosso

consultório focamos o tratamento
para patologias da coluna vertebral,
dentre elas a hérnia de disco, artroses, espondilolisteses e lombalgias.

Dr. Fabricio Almeida Barbosa
- fisioterapeuta – Crefito-9\48842-f
Osteopatia/Posturologia
- Ms 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

21

22

Ampliando um ambiente

E

xistem diversos artifícios que ajudam a ampliar um ambiente. Com
escolhas certas dos mobiliários e outros itens de
decoração, isso é possível. A escolha dos móveis
é de grande importância
para deixar um ambiente mais amplo. Por isso,
escolha móveis leves, ou
seja, mais compactos,
menos robustos em sua
forma, e de cores claras.

A presença do vidro nos
móveis, como por exemplo, na mesa de jantar,
criado-mudo,
aparador,
por ser transparente, a
nossa visão não vê barreiras ao olharmos para ele,
passando-nos a sensação
do espaço ser maior do
que realmente é.
Ao invés de um quadro na parede sobre seu
aparador, que tal um espelho? Materiais reflexi-

Urban Arquitetura

vos dobram o tamanho do
ambiente pelo seu poder
de refletir. Daí a necessidade de você ver bem
na parede oposta o que
será refletido, os objetos
ali colocados. O espelho
dá profundidade e sofisticação ao ambiente. Nas
paredes opte por tons
claros, que dão a impressão de amplitude e refletem a luminosidade do
ambiente.
Urban Arquitetura

Urban Arquitetura

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

OAB/RO comemora conquistas que
favorecem os direitos dos cidadãos

A

Andrey Cavalcante
– presidente da OAB/RO

Demais diretores da OAB/RO:
Veralice Veris – vice-presidente
Michel Barros – secretário-geral
Walter Lemos – secretário-geral adjunto
Fernando Maia – diretor tesoureiro

luta incessante pelo cumprimento das prerrogativas profissionais em todas as esferas da administração pública e pelos diversos segmentos da Justiça é uma
das maiores marcas da OAB Rondônia na atual Diretoria. “Adotamos como premissa e meta desde
o início de nossa gestão, priorizar
os casos de violação das prerrogativas atuando de forma enérgica,
especialmente para resolver questões que há muito vinham prejudicando os profissionais no livre
exercício de suas atividades, favorecendo desta forma o cidadão,
patrocinador das causas”, pontua
Andrey Cavalcante, presidente da
OAB/RO.
Entre as conquistas a serem
comemoradas, e que inclusive
serviu de modelo para as demais
seccionais da OAB no restante do
país, a recente decisão liminar, em
sede de Mandado de Segurança,
em que a Seção Judiciária de Rondônia do Tribunal Regional Federal – 1ª Região, determinou aten-

dimento prioritário nas agências
da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) e audiências com
os procuradores, no horário de expediente, independente de agendamento prévio; acesso imediato
e irrestrito a processos administrativos, carga e extração de cópias
nos prazos previstos em lei, entre
outros serviços.
“Muitos advogados acionavam
o plantão das prerrogativas porque
eram impedidos de conversar com
os procuradores ou de ter uma
simples vista ou carga de processos na PGFN, aliás, um problema
nacional em razão de diversos atos
administrativos internos”, comenta
a presidente do Tribunal de Defesa
das Prerrogativas (TDP) da OAB/
RO, Maracélia Oliveira.
Vale ressaltar o que cita a sentença do juiz federal Dimis da Costa
Braga no MS contra a PFGN, que
“não se trata de conferir tratamento
privilegiado ao advogado, em ofensa aos princípios da separação dos
Poderes, isonomia e legalidade,

mas, de garantir a essa profissão
de proeminência com acento constitucional o exercício das prerrogativas da função na tutela de direitos
e interesses alheios”.
Nesse mesmo sentido, outra
grande conquista que favorece a
advocacia em todo o Estado e a
sociedade em geral, aconteceu no
mês de janeiro quando a Justiça
Federal reconheceu que as agências do INSS devem garantir atendimento prioritário e diferenciado
aos advogados do Estado. Andrey Cavalcante destaca que essa
ação, em nível de Estado, foi tomada após a vitória de Mandado de
Segurança impetrado pela Subseção da OAB em Cacoal, que visava impedir abusos de violação das
prerrogativas que eram cometidos
contra os advogados na agência
daquele município. A propositura
da ação contou com total apoio dos
conselheiros seccionais que representam Cacoal, Ezequiel Cruz de
Sousa e José Júnior Barreiros.

OAB garante livre exercício da
advocacia aos advogados de Cacoal

C

Maracélia Oliveira, presidente do TDP/RO e o procurador nacional adjunto de Prerrogativas
do Conselho Federal da OAB, o advogado rondoniense Raul Fonseca com o procurador
nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, José Luis Wagner.

www.oab-ro.org.br
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om apoio incondicional da Seccional e do Conselho Federal,
a OAB garantiu o cumprimento
das prerrogativas dos advogados
de Cacoal, Tony Pablo de Castro
Chaves, presidente da Subseção,
e Abdiel Afonso Figueira, ambos
assessores jurídicos da Câmara de
Vereadores do município. Eles estavam impedidos de ser os patrocinadores de ação, na condição de
assessores jurídicos da Câmara,
contra atos do presidente daquela
Casa que, conforme o processo,
teria tentado levar à votação Projetos de Lei que não haviam passado
por parecer jurídico.
Atendendo pedido do presidente
da OAB/RO, Andrey Cavalcante, a
OAB nacional, por meio da Procuradoria Nacional de Prerrogativas,
ingressou com assistente junto ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
nos autos do RE 1.398.484-RO. O

relator do caso, ministro do STJ,
Benedito Gonçalves, concordou
com os argumentos apresentados
no Memorial da OAB nacional que
pontuava a inexistência de impedimento, vez que os advogados
atuavam em prol da administração
pública.
O presidente da OAB/RO ainda destaca a relevante atuação da
Procuradoria da OAB em Rondônia, implantada em sua gestão e
que tem à frente o advogado Gustavo Dandolini. A proposta da Procuradoria da OAB/RO é atuar como
assistente em todos os casos que
envolvam violações às prerrogativas, promover ações e acompanhar todos os trâmites judiciais e
administrativos. “Nosso projeto é
implantar Procuradorias no interior
do Estado, para tratar especificamente todos os casos de violação
de prerrogativas”.

Outras grandes vitórias da advocacia e da sociedade

O

ingresso irrestrito dos advogados no Centro Político e
Administrativo (CPA) em Porto
Velho, a publicação da prerrogativa de livre acesso do advogado
às unidades prisionais no Manual
de Normas e Procedimentos Ope-

racionais do Sistema Penitenciário
do Estado de Rondônia, publicado
pela Portaria nº 520/GAB/SEJUS,
de 10.02.2014, publicada no DOE
nº 2425, de 25.03.2014) e a Instrução Normativa nº 03/2013/GAB/
SESDEC que também dá irrestrito

acesso aos advogados na Central
de Polícia. “Embora já existisse o
plantão das prerrogativas, jamais
a Comissão esteve tão atenta
a eventuais violações aos direitos dos advogados. Cerca de 25
membros, só em Porto Velho, se

subdividem em três plantonistas
por semana de forma totalmente
voluntária em favor da causa”, comenta a presidente do TDP, Maracélia Oliveira.

OAB impede na Justiça aumento na base de cálculo do IPTU em Cacoal

C

om total legitimidade para
defender a sociedade, a OAB
Rondônia impetrou no Tribunal
de Justiça de Rondônia (TJ-RO)
Ação Direita de Inconstitucionalidade (Adin), sobre a violação à
Constituição Estadual e à Consti-

tuição Federal ante o ato do Município de Cacoal que alterou a
base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
por meio da Lei 2554/09. A ação
proposta pela OAB/RO partiu do
indicativo do Presidente da Sub-

seção da OAB de Cacoal, Tony
Pablo de Castro Chaves. O pleno do TJ-RO julgou procedente
a ação no mês de abril de 2013,
e reconheceu que os dispositivos declarados inconstitucionais, que delegavam ao Poder

Executivo a função de aumentar
a base de cálculo do imposto,
foram o artigo 48 §§ 1º, 2º e 3º
da Lei municipal 2554/09, estavam em completa dissonância
com as Constituições Estadual e
Federal.

Reformas e inclusão digital chegam ao interior

Cacoal

D

esde o final de 2014 a gestão da
OAB priorizou a reforma nas sedes da OAB no interior e a entrega
das unidades de Centros de Inclusão Digital. No total serão 26 novas
e modernas salas dotadas do mesmo padrão de mobiliário existente
nas unidades em Porto Velho e de
equipamentos tecnológicos de ponta que facilitam o acesso aos sistemas virtuais do judiciário brasileiro.
Entre essas novas unidades, as
salas de apoio em Cacoal, Rolim
de Moura e Pimenta Bueno já estão

prontas para uso dos advogados.
Bem como a sala de apoio na penitenciária de Cacoal, que também
foi reformada e recebeu novos
equipamentos, garantindo ambiente mais humanizado e salutar aos
advogados.
Andrey Cavalcante destaca que
as salas fazem parte da terceira
etapa do “Projeto de Inclusão Digital
dos Advogados em Rondônia”. Antes de chegar a esta etapa, a OAB
teve a preocupação de capacitar os
advogados em todo o Estado, com

Rolim de Moura

Pimenta Bueno

caravanas itinerantes, que levaram
os cursos do PJe, voltados para a
Justiça do Trabalho - na primeira
fase - e depois uma nova fase com
foco na Justiça Comum.

Paralelamente, a OAB/RO promoveu o diálogo intenso com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT14) – primeiro a implantar o PJe em
todas as varas de Rondônia no ano
de 2013 – e, da mesma forma, com
o Tribunal de Justiça de Rondônia
(TJRO), que passou a implantar o
sistema em 2014. Esse diálogo foi
fundamental para resolver todos
os enfrentamentos que surgiram
quando da implantação do sistema,
especialmente em função das dificuldades de acesso à internet.

O advogado Felippe Pestana
ministra curso do PJe em Cacoal. Advogados comparecem
em grande número.

OAB Espigão em sede mais ampla

E

ntre os projetos de valorização dos advogados do interior da atual gestão, está contemplada uma nova sede para a OAB em Espigão D´Oeste. Localizado em frente ao Fórum Cível da cidade, o prédio, já alugado, passa por reformas e também contemplará uma sala da Escola Superior de Advocacia
para transmitir os cursos telepresenciais.

Nova sede em Cacoal será modelo para o Estado

P

ara garantir mais comodidade e conforto aos advogados da região
de Cacoal, está em fase adiantada o projeto de construção da nova
sede da OAB em Cacoal. A nova unidade terá um layout moderno, que
servirá de padrão a todas as demais unidades da OAB em Rondônia
e bem mais ampla para poder atender a crescente demanda de novos
profissionais na região. Andrey Cavalcante comenta que o projeto já foi
encaminhado ao Conselho Federal da OAB para avaliação. O projeto é
assinado pela “Giordano Rogoski – Arquitetura e Interiores”.
Projeto arrojado da futura sede da OAB em Cacoal.
Modernidade e eficiência.
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O vestibular chegou! E agora?
odos os que já passaram
T
pelo tenebroso momento
do vestibular, certamente deve

se lembrar o quanto é desgastante e de difícil resolução, seja
ela na escolha profissional ou
até mesmo no que diz respeito
à aprovação. São milhares de
faculdades e universidades a
serem desbravadas. Além da
difícil decisão do curso a ser escolhido, existe o grande desafio
familiar de como lidar ou mesmo auxiliar o adolescente que
nessa fase se encontra ainda
mais estressado.
“E a forma de estudar? Será
que estou conseguindo ser produtivo no meu processo de ensino-aprendizagem? A forma a
qual eu venho estudando até
então é satisfatória para uma
aprovação?”
São tantas e infindáveis
dúvidas que merecem serem
sanadas.
No que diz respeito à forma
de estudo mais eficaz, pesquisas apontam para métodos bem
inovadores. Técnicas de estudo
bastante populares, como resumir, grifar, utilizar mnemônicos,
visualizar imagens para apreensão de textos e reler conteúdos
foram classificadas como as de
utilidade mais baixa. Um estudo
publicado em janeiro de 2013 na
revista científica Psychological
Science in the Public Interest,
avaliou dez técnicas de estudo
para classificar quais possuem
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de fato a melhor utilidade. Entre elas, as de maior destaque
foram: interrogação elaborativa,
no qual consiste em criar explicações que justifiquem por que
determinados fatos apresentados no texto são verdadeiros.
O estudante deve se concentrar em perguntas do tipo “Por
que?”, e não, “o que?”. A autoexplicação também parece ser
uma técnica útil para aprendizagem de conteúdos mais abstratos. Na prática, trata-se de ler o
conteúdo e explicá-lo com suas
próprias palavras para você
mesmo. O estudo mostrou que
a técnica é mais efetiva se utilizada durante o aprendizado, e
não após o estudo.
Outra técnica de estudo recomendada é o estudo intercalado, o qual é chamado de
rotação de matérias em posts
anteriores. A pesquisa procurou
saber se era mais efetivo estudar tópicos de uma vez ou intercalando diferentes tipos de conteúdos de uma maneira mais
aleatória. Os cientistas concluíram que a intercalação tem utilidade maior em aprendizados
envolvendo movimentos físicos
e tarefas cognitivas (como ciências exatas). A prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez
de concentrar toda a aprendizagem em um bloco só na véspera
da prova. Segundo pesquisas, o
tempo ótimo de distribuição das

sessões de estudo é de 10% a
20% do período que o conteúdo precisa ser lembrado. Em
decorrência, se você quer lembrar algo por cinco anos, você
deve espaçar seu aprendizado
a cada seis meses. Se deseja
lembrar por uma semana, deve
estudar uma vez por dia. A práti-

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

ca distribuída também pode ser
interpretada como a distribuição
do estudo em pequenos períodos ao longo do dia, intervalando com períodos de descanso.
Por exemplo, uma hora de manhã, uma hora à tarde e outra
hora à noite.
Fonte: Psychological Science in the Public Interest

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

Aparelho
Clareamento
autoligado
dental
-–menos
comotempo
funciona?
e mais conforto

Cirurgia Guiada de Implante
- a cirurgia sem cortes

U
pesar das divergentes filosoA
fias dentro da ortodontia, acreditamos que o ortodontista clínico
pontue suas escolhas de acordo
com as vantagens de cada uma,
optando por soluções que tragam melhores resultados para o
paciente, tanto na ortodontia preventiva, curativa ou estética.
Todo ortodontista é arrebatado pela capacidade de resolver os problemas da má-oclusão e pelo objetivo de transformá-los num sorriso harmonioso, estético e funcional.
Os tratamentos ortodônticos convencionais com aparelhos que utilizam ligaduras
elásticas atualmente oferecidos à população, têm sua utilização consolidada.
Lançamos mão também de
aparelhos ortodônticos autoligados que têm como principal
característica a baixa fricção
entre os arcos ortodônticos e
braquetes durante o tratamento,
facilitando o início do movimento
dentário pela diminuição da resistência inicial à movimentação.
Nos aparelhos ortodônticos
autoligados não há a necessidade do uso das ligaduras elásticas, que são as borrachinhas
coloridas, pois os próprios braquetes possuem uma estrutura
que serve para prender os ar-

cos ortodônticos. Esse sistema permite um menor atrito do
fio metálico com a canaleta do
braquete, o que permite a aplicação de uma força mais suave
e menos incômoda ao paciente.
Além disso, a ausência das
ligaduras diminui consideravelmente o acúmulo de bactérias
no aparelho, evitando, assim,
cáries, cálculo dentário, mau hálito e outros problemas bucais.
Os resultados podem ser
mais rápidos e o tratamento menos doloroso do que com o uso
dos aparelhos convencionais.
Com a existência de um menor atrito entre as estruturas do
aparelho e a possibilidade de se
aplicar a força adequada para
a movimentação dentária a ser
obtida, os danos aos tecidos
que circundam os dentes (osso,
gengiva e ligamento periodontal) serão menores, causando
movimentações mais rápidas e
eficientes e ao mesmo tempo
menos efeitos colaterais que
possam causar dor.
Tanto o aparelho convencional quanto o autoligado
tem suas vantagens e desvantagens, e o profissional
ortodontista vai escolher o tipo
de aparelho de acordo com o
tratamento mais indicado para
cada paciente.

ma nova opção para cirurgias de implantes é a técnica de cirurgia guiada. Consiste em um planejamento realizado através de imagens de
tomografia computadorizada e
um programa de computador
onde planejamos todos os dados de nosso implante, como
tamanho, angulação e posicionamento de acordo com nossa
conveniência e possibilidade
de estrutura óssea, sem que
para isso seja necessário realizar no ato cirúrgico, cortes no
paciente. Os passos para esta
cirurgia são:
- Realização de uma Tomografia: diferente da tomografia médica, o aparelho para
odontologia é pequeno e o procedimento é simples, inclusive
com custos reduzidos, quando comparados à tomografia
médica.

1

- Planejamento em com2realiza-se
putador: com a tomografia,
em um programa de
computador a colocação dos
implantes de acordo com a necessidade e possibilidade óssea do paciente.

Guia cirúrgico: é realizado
3do -umcom
guia cirúrgico de acoro planejamento virtual.

Este guia é produzido pelo sistema de impressão 3D, com alta
tecnologia, resultando em um
artefato de precisão.

- Cirurgia com o guia: é
4mente
realizada a cirurgia propriadita, utilizando o guia de
acordo com o planejamento.

Responsáveis técnicos:
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

Com resultado prático temos uma cirurgia com menor
inchaço pós-operatório, menor desconforto com dores e
maior segurança quanto ao
resultado final, já que conhecemos o resultado antes mesmo de iniciar o trabalho.
Quer saber mais? Faça-nos
uma visita. Teremos prazer
em recebê-lo.
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Dor do nervo ciático
- causas e sintomas

A
Você sabia?
A ‘‘Ecdise’’ ou Muda
corresponde à troca
da pele ou exoesqueleto
de determinados animais.
Este processo evolutivo
permite o crescimento
e a adaptação da espécie
em novos ambientes.

‘‘Faça você a sua Ecdise!’’

dor ciática (ciatalgia) é mais
um sintoma do que uma
doença. É provocada pela compressão, inflamação ou irritação
de uma ou mais raízes nervosas
que nascem na medula espinhal
e vão formar o nervo ciático, que
começa na quarta e quinta vértebras da coluna lombar. O ciático
é o maior nervo do corpo humano. Estende-se pela face posterior do quadril, desce por trás da
coxa e do joelho de cada perna
até alcançar o dedo maior do pé.
É responsável em grande parte
pela inervação sensitiva, motora
e das articulações dos membros
inferiores.
O dano ao ciático pode ocorrer dentro do canal espinhal, no
forame intervertebral (espaço
entre as vértebras por onde passa a medula espinhal) ou em
algum outro ponto de seu percurso. A dor no ciático acomete
indistintamente homens e mulheres e sua frequência aumenta
com o envelhecimento, devido
ao desgaste que pode compro-

Na verdade, os sintomas da compressão do ciático podem variar muito, estarem ou não associados à dor
lombar e, em geral, pioram à noite.
meter tanto a medula espinhal, O diagnóstico correto e o tratamenquanto as raízes que dão origem to ideal devem ser indicados por um
aos nervos.
médico especialista.
Causas mais importantes:
hérnia de disco, traumas, tumores, síndrome do músculo piriforme, responsável pela rotação
da coxa (espasmo muscular que
comprime o nervo ciático), osteoartrite, estenose da coluna lombar (estreitamento do canal vertebral e consequente desgaste
das estruturas da coluna), deslizamento de vértebras em decorrência de fraturas por pressão.
São sintomas característicos
da dor ciática, que necessariamente não ocorrem ao mesmo
tempo: dor que irradia da coluna
lombar para a parte posterior da
coxa e da perna; aumento da dor
na perna com tosse, espirro ou Dr. Marcus Vinícius Oliveira Moura
estiramento da coluna; diminui- - médico ortopedista e traumatologista
ção da força muscular; perda de CRM/RO 1783
sensibilidade ou diminuição dos - especialista em dor crônica
reflexos na região afetada; au- - terapia por ondas de choque
mento da dor com a manobra de - eletroneuromiografia
elevar o membro inferior estica- Fone: (69) 3441-2483
do se o paciente estiver deitado. Cacoal-RO

Epicanto
- aparência de estrabismo, mas não é!

É

consenso geral entre os oftalmologistas que toda criança
seja submetida a um exame nos
primeiros dias de vida (“Teste do
Olhinho”) e posteriormente, geralmente a partir de um ano de
idade ou até antes, caso sejam
observadas alterações anatômicas, funcionais ou mesmos sintomas que denotem dificuldade
visual por parte da criança, principalmente no que diz respeito
à fixação visual e capacidade
de seguir objetos que lhe são
mostrados. Para tanto, é importantíssima a observação dos
pais no sentido de detectar tais
condições e levar a criança ao
especialista a fim de serem diagnosticadas e tratadas as possíveis causas.
No caso de suspeita de desvio dos olhos, um exame oftalmológico se faz absolutamente
necessário, uma vez que o estrabismo por si só sugere baixa visual que pode ser de moderada
a acentuada intensidade de um
olho em relação ao outro e, se
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não tratado a tempo, pode acarretar deficiência visual definitiva
e consequentemente prejuízos
funcionais e estéticos irreversíveis. Contudo, em alguns casos
pode ocorrer um quadro denominado EPICANTO ou PSEUDOESTRABISMO, quando não há
efetivamente o desvio dos olhos.
Na verdade eles estão paralelos, devidamente centralizados.
Porém, devido a condições geralmente anatômicas, causadas
pela prega palpebral nasal mais
evidente, esta literalmente “invade” o “branco dos olhos” no lado
nasal dando a falsa impressão
de desvio ocular, principalmente
quando a criança olha para os lados. Tal prega palpebral é comumente observada nos olhos das
pessoas de raça oriental. Como
não caracteriza uma condição
patológica e, em condições normais não interfere na visão, não
há um tratamento específico preconizado, haja vista a tendência
de desaparecer com o crescimento da criança.

Clínica de Olhos Dr. João Lannes
Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409
Espigão do Oeste-RO
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO

Estelionato: trabalhar sem registro na

O que é hipertensão?

tornou-se um hábito do
Isemnfelizmente
empregado pedir um novo emprego,
que haja registro em sua CTPS,

é uma condição clíniHarterialipertensão
ca em que os níveis de pressão
estão elevados de forma

CTPS para receber Seguro Desemprego

até que receba todas as parcelas referentes ao seguro desemprego do
emprego anterior.
Parece algo simples, pois, sob a
ótica do empregado e do novo empregador não lhe trará nenhum prejuízo, já que o benefício é pago pelo
“governo”.
Ocorre que, além de não ser honesto, muitas pessoas não sabem
que a prática acima, embora comum,
consiste em crime de Estelionato,
previsto no artigo 171, § 3º do Código
Penal Brasileiro, que reza: Art. 171.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento.
Vejam que “essa prática”, além de
odiosa é gravíssima, pois, pode levar
à prisão de mais de 05 anos, já que o
crime contra direito público pode aumentar a pena em 1/3, o que levaria a
06 anos e 08 meses, além da multa.
Além disso, a empresa que “aparentemente” não teve nenhuma participação na conduta do empregado,
mas autorizou que esse trabalhasse
em suas dependências, sem registro,
enquanto esse recebia o benefício de
seguro-desemprego, também pode
ser responsabilizada nos termos do
mesmo Diploma (art. 29).
Assim, faz-se o seguinte ALERTA:
EMPREGADORES, não contratem
empregados que estejam em gozo
de benefício do seguro-desemprego ou não aceitem o “pedido”, ano-

tando imediatamente o contrato de
trabalho, e EMPREGADOS, ao encontrar novo emprego, não impeçam
o registro da CPTS, que acarretará,
consequentemente, o cancelamento
do benefício, a fim de evitar penalidades criminais, em razão da prática de
ESTELIONATO.
Ainda, caso tenham dúvidas, consultem um advogado habilitado e especialista no assunto.

Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- graduada pela UNIR
- especialista em Direito Penal e
Processo Penal/UNESC
- especialista em Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho/UNIDERP
- delegada da ARONATRA – Associação
Rondoniense dos Advogados
Trabalhistas, em Cacoal
- membro da Comissão de Prerrogativas
da OAB, em Cacoal
Fone: (69) 3443-6920
dra.chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO

sustentada (maior parte do tempo).
A última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia considera níveis
acima de 140/90 como referência,
pois acima destes valores, estudos
mostram que com o passar do tempo
a chance de lesões em órgãos alvo,
como coração, cérebro, rins e vasos
sanguíneos, é maior do que nos
não hipertensos. Pode causar com o
tempo, infarto (ataque cardíaco), acidente vascular encefálico (derrame
cerebral), insuficiência renal crônica
(falência dos rins) e aneurisma de
aorta (dilatação de grandes vasos
sanguíneos) e retinopatia hipertensiva (destruição dos vasos dos olhos).
O diagnóstico da hipertensão é
simples e são considerados hipertensos os pacientes que tenham 3 medidas em dias diferentes, maior ou igual
a 140/90 ou uma única medida acima
de 180/110. A medida da pressão arterial deve ser feita tomando-se alguns
cuidados. Quem vai medir a pressão
deve explicar ao paciente o procedimento e deixá-lo de repouso por 5 minutos em ambiente calmo. O paciente
não deve conversar durante a medida
e as dúvidas devem ser tiradas antes
ou após a medida. O paciente deve
estar com a bexiga vazia, não deve
ter praticado exercícios nos últimos
60 minutos, não ter ingerido bebida
alcoólica, café, nem alimentos, e não
ter fumado nos 30 minutos anteriores.
Deve estar sentado com pernas descruzadas, pés apoiados no chão e o
dorso recostado na cadeira relaxado.

Por fim, todas as pessoas, mas
principalmente os pacientes hipertensos e os com risco aumentado de ter
hipertensão, devem ter mudanças no
hábito de vida, como realizar atividades físicas aeróbicas pelo menos três
vezes por semana, evitar o ganho
excessivo de peso ou tratar a obesidade, ter uma dieta saudável, rica em
legumes, verduras e fibras, e pobre
em gorduras e sal, evitar a ingestão
de álcool e combater o tabagismo.

Dr Sérgio Botelho Junior
- médico cardiologista e clínico geral
CRM/RO 3881
- graduado pela Universidade do Oeste
- Residência em Cardiologia/
Hospital São Francisco/Ribeirão Preto-SP
(reconhecida pelo Funcor/Sociedade
Brasileira de Cardiologia)
Hospital dos Acidentados
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
Hospital São José
Fone: (69) 3442-2325
Rolim de Moura-RO
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Cigarro eletrônico

Atropelei alguém. E agora??

do cigarro eletrônico é que o
Aparaideia
usuário fume através do aparelho
satisfazer sua necessidade de

hora de contratar o seguro de
Nnãoaautomóvel,
a maioria das pessoas
dá a devida atenção à cobertura

- muita paixão e pouca razão

nicotina, inalando apenas o químico
(a nicotina), sem a presença de substâncias, como o alcatrão e mais 4 mil
subprodutos das folhas de tabaco.
Sua “fumaça”, na verdade, trata-se
de vapor, o qual é produzido por uma
substância chamada de propilenoglicol, sendo semelhante à fumaça liberada nas festas em casas noturnas. O
aparelho funciona com o uso de refis,
e alguns desses refis têm sabores
como chocolate, menta e morango, o
que os ajuda a se tornarem mais palatáveis. Com o uso regular da substância, fumantes desenvolvem uma
tolerância a ela, fazendo com que
eles precisem de quantidades cada
vez maiores para se sentir bem, assim como os cigarros convencionais.
Enquanto a propaganda do cigarro eletrônico afirma que ele não
causa câncer, poucos estudos foram
feitos para determinar os efeitos dessa nicotina vaporizada, e suspeita-se
que ela ainda possa contribuir para
doenças cardíacas e outros problemas de saúde, isso porque a nicotina
é tóxica, similar em muitos aspectos a
alguns pesticidas.
O cigarro eletrônico não é considerado pelos especialistas como
uma técnica para parar de fumar, o
que muitas vezes é confundido pelo
grande público. Sua venda é proibida
no Brasil pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), desde
2009, justamente por não haverem
provas consistentes de seu uso ser
seguro. Mesmo assim, muitos brasi-
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leiros o utilizam, pois ele pode ser facilmente obtido em outros países em
que sua venda é autorizada. Como a
Anvisa considera o cigarro eletrônico um produto que libera fumaça de
derivados do tabaco, as restrições e
leis contra o cigarro normal também
valem para ele.
Finalizando, não há comprovação
científica de que o cigarro eletrônico
seja menos danoso que o cigarro
comum.

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

de danos corporais a terceiros, reduzindo o valor da indenização para
diminuir “custos”, principalmente por
falta de conhecimento sobre o que
ela cobre e como funciona ou por falta de orientação de um profissional
corretor de seguros.
O que cobre?
Lesões físicas causadas a pessoas
em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado. Você
está dirigindo seu carro e por acidente atropela alguém. Esta cobertura
pagará, até o valor limite contratado, as despesas médicas ou encargos de processos jurídicos que essa
pessoa ou familiares venham abrir
contra você.
Mas o DPVAT já faz isso!
A cobertura de danos corporais no
seguro de automóvel é complementar
ao DPVAT. Há quem dirá que o seguro obrigatório já serve para cobrir
esses tipos de acidentes, mas o ponto central é: o DPVAT é suficiente?
Será que substitui, de fato, a cobertura de danos corporais a terceiros
do seguro de automóvel? A resposta
é: não. Vejamos por quê. O DPVAT
cobre os custos consequentes desse
acidente, porém, dentro de um limite muito baixo frente aos custos que
geralmente se verificam na realidade.
Imagine a situação: você atropelou alguém, porém ele é um médico, casado, recém-formado, no auge de sua
produtividade! Qual o valor de uma
indenização para a família? Como o
Juiz calculará esse valor?

“Mas isso nunca vai acontecer
comigo”
Contratar cobertura de danos corporais é ter responsabilidade social.
Essa cobertura, assim como o DPVAT,
é uma forma de ter responsabilidade
social no trânsito. Ninguém jamais pensa que poderá causar um acidente ou
danos físicos a outras pessoas, mas
quando acontece, o mínimo a se fazer
é prestar todo auxílio possível para a
recuperação da pessoa e sua família.
O seguro serve para isso, ajudando no
auxílio financeiro permitindo que você
garanta os direitos da pessoa lesionada
ou família que perdeu seu provedor e
principalmente PROTEJA SEU PATRIMÔNIO FINANCEIRO contra possíveis
condenações acima de sua cobertura
contratada.

Elizeu Dias dos Santos
- empresário, corretor de seguros
- técnico em Contabilidade

Av Sete de Setembro, 2461 – Centro
Fone: (69)3443-2405 Cacoal-RO
contato@tudoseguro.ltda

Como e quando calibrar os pneus?

erca de 50% dos carros brasileiros rodam com a pressão fora dos
C
limites corretos e 20% desses casos
são considerados muito perigosos.
Se soubéssemos o quanto do
pneu é gasto quando descalibrado,
levaríamos mais a sério esta questão. Estaríamos contribuindo com
a diminuição do grande número de
acidentes nas estradas. Cada pneu
perde quase 8.500 km de vida útil.
Pneus descalibrados podem também
aumentar o consumo de gasolina, assim como os gastos com manutenção
dos itens do veículo.

Improbidade administrativa
(Lei n. 8.429/92)

A

“corrupção” é o fenômeno pelo qual
um funcionário público é levado a
agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo interesses particulares em troca de recompensa. Trata-se, em suma, de “uma
forma particular de exercer influência
ilícita, ilegal e ilegítima (PASQUINO,
Gianfranco. Corrupção. In: BOBBIO,
Norberto et. Al. (Org.). Dicionário de política. 7. Ed. Brasília: UNB, 1995. V. 1,
p. 291-292)”.
Nesse contexto é inimiga da República, uma vez que significa o uso privado da coisa pública, o que não se coaduna com a filosofia do Estado que tem
por objeto a busca pelo “bem comum”,
com a distinção entre os espaços público e privado.
O combate à corrupção depende
de uma série de transformações culturais e institucionais. É preciso reforçar
os instrumentos de controle da máquina administrativa, com incremento da
transparência, da prestação de contas
e do controle social.
Destaca-se, no plano normativo, a
institucionalização de mecanismos de
controle da probidade na gestão pública (Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa – LIA), que define
sujeito e os atos de improbidade, além
das respectivas sanções, as normas
processuais, dentre outras questões
relacionadas ao tema.
O termo “improbidade” é derivado do latim “IMPROBITAS”. Significa MÁ QUALIDADE, IMORALIDADE, MALÍCIA. Revela DESONESTIDADE, INDIGNIDADE, FALTA DE
CARÁTER, pessoa que procede de
forma AMORAL.

O ATO DE IMPROBIDADE pode
ocorrer por meio de DOLO (intenção de
agir ou omitir) ou CULPA (negligência,
imperícia ou imprudência) do agente.
A parte passiva é aquela que responde pelo ato de improbidade (servidor
público, agente ou terceiro envolvido).
Para não incorrer em ato de improbidade, é curial a observância pelo servidor público, agente ou terceiro ao normativo legal, assim como aos princípios
da administração pública, quais sejam:
a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O problema é que a grande maioria não sabe como calibrar e acaba
tendo que pedir ajuda, o que não é
problema. Mas, e se por acaso você
estiver viajando sozinho e não existir
um ombro amigo no posto? Melhor
aprender.
É fácil! O primeiro passo é saber
quais os calibres adequados ao tipo
de pneu do seu carro. Existem basicamente dois tipos: o calibre para
rodar na cidade e o para rodar na
estrada. As especificações corretas
podem estar registradas na tampinha
de abertura do tanque de gasolina,
em alguma das portas, ou no manual
do carro.
Dica: Procure fazer a calibragem

quando os pneus estiverem frios:
quando o pneu está frio, as partículas
de ar dentro dele estão mais estáveis,
e ao calibrá-lo nessa condição, as oscilações são pequenas, fazendo com
que a calibragem seja mais eficaz.
Depois de saber qual o calibre ideal, é só digitá-lo no visor da bomba de
ar, retirar a tampa da válvula do pneu,
encaixar a mangueirinha ali e esperar
apitar. Pronto! Tampe novamente e
seu pneu está calibrado.
A equipe da rede de autopostos Soberano está em constante treinamento,
sempre aprimorando os serviços para
melhor atender os seus clientes.

Auto Posto

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

Dr. José Júnior Barreiros
– advogado
OAB/RO 1405
- especialista em Direito Processual Civil,
Direito do Trabalho e Direito Tributário
ADVOCACIA BARREIROS
Rua Anísio Serrão, 2485 - Centro
Fone: (69) 3441-9963
Cacoal-RO
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Hérnia de disco cervical

érnia de disco cervical ocorre
H
quando o disco intervertebral na região da coluna cervical
rompe e o material gelatinoso
que compõe o disco intervertebral é depositado no canal vertebral provocando compressão do
nervo e da medula.
A hérnia de disco é uma doença muito comum que afeta a
população e está relacionada
ao traumatismo na coluna, movimentos bruscos e mesmo processo degenerativo ao longo da
vida e também herança genética, ou seja, de pai para filho.
Os sintomas principais são
dor e formigamento no ombro,
pescoço, região posterior do tórax e principalmente no braço,
podendo provocar até perda de
força no nível afetado.
Diagnóstico:
O diagnóstico é principalmente feito através da história clínica do paciente, a história da dor,

principalmente histórico de trauma ou até mesmo ter dormido de
mau jeito.
Porém, os exames de imagens são mandatários para completar o diagnóstico e localizar
especificamente onde está a
hérnia de disco na coluna. Dentre os exames podemos fazer
radiografia da coluna, tomografia computadorizada de crânio,
porém, o exame que realmente
confirma o diagnóstico é a ressonância da coluna cervical.

Tratamento:
Na maioria dos pacientes com
problemas na coluna se resolve
com tratamento medicamentoso,
reabilitação e com fisioterapia, e,
caso não melhore, é indicada a
cirurgia, porém a grande maioria
dos pacientes tem boa evolução
com tratamento conservador.

Dr. Edilton Oliveira
- médico neurocirurgião
CRM/RO 3272
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
ATENDIMENTO:
- Hospital dos Acidentados
Fone: (69) 3441-5166 Cacoal-RO
Hospital 6 de Maio
Fone: (69) 3416-9300
Hospital HCR
Fone: (69) 3411-2200
Consultório:
Fone: (69) 3422-0162 Ji-Paraná-RO

Privilégios de se ter acesso à água mineral

E

mbora possa parecer que a
Terra seja um grande “reservatório” de água, a maior parte dela
não está disponível para consumo
humano. Os oceanos constituem
cerca de 97,5% da água do globo terrestre, 1,9% se localiza nas
calotas polares e geleiras, 0,6% é
encontrada na forma de água subterrânea, em lagos, rios e também
na atmosfera, como vapor d’água,
e apenas 0,6% da água do planeta pode ser usada para consumo
humano.
Como levar esse 0,6% de
água até a população?
No Brasil, o Ministério da Saúde estabelece os procedimentos e
responsabilidades que asseguram
o controle da qualidade e distribui-

ção da água para consumo humano. No entanto, milhares de cidadãos ainda não têm acesso à água
de qualidade, uma vez que, aproximadamente 45% dos municípios
brasileiros não possuem saneamento básico. A cada ano, mais
de 5 milhões de pessoas morrem
no mundo por ingerirem água de
má qualidade ou contaminada.
Além de ser 100% natural, a
água mineral é obtida diretamente
de fontes naturais sem alteração
de sua qualidade, características
naturais e de pureza. Nenhum elemento é adicionado ou retirado. Os
sais minerais presentes nas águas
minerais podem oferecer efetiva
contribuição à nutrição e à saúde
do organismo. Flúor (prevenção

de cáries), Sódio (músculos e nervos), Magnésio (previne hipertensão), Cromo (regula taxas de açúcar no sangue), Cobre (absorve
ferro na forma de hemoglobina),
Manganês (sistema reprodutivo),
Zinco (sistema imunológico), Cálcio (osteoporose), Bicarbonatos
(nível de acidez no estômago) e
Sulfato (digestão).
A água mineral, uma vez que
possa ser mais acessível à população brasileira, é a única alternativa no curto e médio prazo
para diminuir as doenças causadas pela falta de saneamento
básico no Brasil e, consequentemente, os gastos com a saúde
no atendimento e tratamento dos
brasileiros.

Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT
- CRQ 14100291
- responsável técnica da Lind’Água
Pimenta Bueno-RO
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Como surgiu a tradição de comer
sobremesa ao ﬁnal da refeição?
os banquetes da Idade Média
não existia uma ordem para
N
comer: a mesa era posta comple-

ta, com carnes, ensopados, pães,
tortas, queijos, frutas, bolos, mel.
Não havia diferenciação entre
categorias de pratos e tudo era
comido ao mesmo tempo, do jeito
que cada um quisesse. Um dos
motivos para essa fartura de doce
e salgado era a vontade de ostentar, pois o montante de comida
simbolizava a riqueza do anfitrião.
A idéia da sobremesa servida
no final da refeição é relativamente moderna. Segundo historiadores, se deu graças a Catarina
de Médici, que em 1533 saiu de
Florença para se casar com o futuro rei francês Henrique II. A italiana levou para a França muitos
livros de receitas e seus próprios
cozinheiros. A partir dela, a corte
passou a aceitar mulheres nos
banquetes, a comer com garfos e
a saborear a sobremesa apenas
ao final da refeição.
Mas foi só no século XIX que
a ideia de apresentar os pra-

tos numa certa ordem foi aceita
completamente, e os cozinheiros passaram a montar cardápios, sempre finalizando-os com
doces. Essa logística facilitou a
vida do chef, que até então não
tinha uma ordem estabelecida
para servir seus pratos, e foi bom
também para quem saboreava as
refeições, uma vez que passou
a aproveitá-la sem que a comida
esfriasse.
Mesmo assim, vez ou outra, há
quem quebra o protocolo chegando à sobremesa antes do almoço,
não é mesmo? Afinal, quando a
sobremesa é muito boa, não é fácil resistir...
Antes ou depois, o importante
é que sempre temos nos atentado à qualidade e ao gosto variado dos clientes. Desta forma,
diariamente e minuciosamente
nos preparamos para recebê-los.
Focamos atenção desde o buffet
de variadas saladas, respeitando
aqueles que seguem uma dieta
mais light, às saborosas sobremesas. “Bon apetit”!!

Faça seu evento com o Buffet EL Sossego
O EL Sossego é o Buffet ideal para abrilhantar os seus eventos
(aniversários, casamentos e outras ocasiões especiais). Tanto você
pode utilizar o espaço do restaurante, que comporta aproximadamente 200 pessoas sentadas, como a equipe também se desloca
com todo o equipamento para o espaço da sua preferência.
Faça-nos uma visita!!
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Av. Porto Velho, 2412 - Centro - Fone: (69) 3441-5394 - Cacoal-RO

Use e abuse das cores na hora de decorar!

N

ão é mais novidade para
ninguém que as cores
conquistaram um espaço amplo na arquitetura e se tornaram as queridinhas em vários
projetos. Com elas conseguimos realizar alguns truques,
como aumentar ou diminuir o
ambiente e despertar sentimentos, como alegria, tranquilidade, aconchego, e até mesmo a criatividade. Também
podemos combiná-las com diferentes texturas, materiais e
estampas, e aplicá-las de diferentes formas, seja nas paredes, tapetes, móveis, almofadas, entre vários itens de uma
vasta lista de possibilidades.
Muitos projetos podem
parecer monótonos ou sem
vida caso não contenham
uma quantidade suficiente de
cores e texturas. O contraste
destes dois itens pode trazer
vida a um ambiente imediatamente! Mas cuidado com o
exagero. Se as mesmas não
forem aplicadas de forma correta, poderá haver uma confusão visual e trazer o efeito
contrário ao desejado. Por
isso, é importante a contratação de um arquiteto para auxiliar no equilíbrio das cores na
decoração, garantindo assim
um resultado final gratificante
ao cliente.

Luanna Russo - 69 8135-5883
Aline Kümpel - 69 9997-0690
Avenida Sete de Setembro, 2952
Cacoal
Cep: 76964098
Tel: 69 3443-5027
conceito.arquitetura@outlook.com

conceito.arquitetura
/ Conceito Arquitetura

Um balanço

- Dia Internacional da Mulher e Dia do Trabalhador
primeiro, 08 de março, tem
sua origem nas lutas feminiO
nas por melhores condições de

trabalho. Nesse dia, em 1857,
mais de 130 mulheres foram
incendiadas numa fábrica em
Nova York quando reivindicavam melhores condições de trabalho. Em 1910, a ONU dedicou
esse dia à mulher. O segundo
originou-se numa manifestação
nas ruas de Chicago em 03 de
maio de 1886. Nela os trabalhadores buscavam redução da
jornada de 16h para 8h diárias
de trabalho. Na ocasião a polícia abriu fogo sobre a multidão
matando 12 trabalhadores e
ferindo dezenas. No dia 1º de
maio de 1891, outra manifesta-

ção, na França, dispersada pela
polícia, resultou na morte de
10 trabalhadores. Meses mais
tarde, numa Conferência em
Bruxelas, o dia 1º de maio foi
proclamado dia internacional
de reivindicações de melhores
condições de trabalho.
Nessas datas em 2015 (dia
internacional da mulher e dia
do trabalhador), os trabalhadores brasileiros não tiveram
o que comemorar. Enquanto
assistimos a confusão gerada
pela corrupção generalizada e
pela instabilidade política, vemos prevalecer os interesses
dos que tentam retirar os direitos conquistados historicamente
pelos trabalhadores. Apesar de

trabalhadores e estudantes irem
às ruas para reivindicar ética e
honestidade dos servidores públicos, políticos e empresários
- comportamento que deveria
ser normal -, o mundo do capital
corre em busca de seus interesses e aprovou na Câmara dos
Deputados o sonhado projeto
de terceirização. A terceirização possibilita a dispensa de
empregados e a contratação
de outros trabalhadores com
menores salários. Por isso, ela
pode ser boa para o empresariado, mas é terrível para o
trabalhador. Ela também representa recessão para a economia local, e menor arrecadação
de tributos para o governo.

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
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Tenho dor no corpo todo... E agora? Conservação das vias urbanas
- responsabilidade civil do Município

fibromialgia é uma síndrome
A
clínica que se manifesta com
dor no corpo todo. Muitas vezes

fica difícil definir se a dor é nos
músculos ou nas articulações. Os
pacientes costumam dizer que
não há nenhum lugar do corpo
que não doa. Junto com a dor,
surgem sintomas como fadiga
(cansaço), sono não reparador
(a pessoa acorda cansada, com
a sensação de que não dormiu)
e outras alterações como problemas de memória e concentração, ansiedade, formigamentos/
dormências, depressão, dores
de cabeça, tontura e alterações
intestinais, além da grande sensibilidade ao toque e à compressão
de pontos no corpo.
A fibromialgia também pode
aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como
um trauma físico, psicológico ou
mesmo uma infecção grave.
A dor é real, mas é uma dor
diferente, em que não há lesão
no corpo, e mesmo assim a pessoa sente dor. Mesmo não sabendo a causa exata, sabemos
que algumas situações provocam piora das dores em quem
tem fibromialgia, como o excesso de esforço físico, estresse
emocional, infecção, exposição
ao frio, sono ruim ou trauma.
O diagnóstico é totalmente
clínico e feito através dos sintomas e sinais. O médico pode pedir exames para excluir doenças
que se apresentam de forma semelhante à fibromialgia ou ainda
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para detectar outros problemas
que podem ocorrer junto e influenciar na sua evolução.
A fibromialgia pode durar por
toda a vida, porém não é uma
doença progressiva. Ela nunca
é fatal e não causa danos às
articulações, aos músculos, ou
órgãos internos, e com o tratamento atual é possível o controle adequado dos sintomas para
que o paciente não tenha prejuízo na sua qualidade de vida.

Dra. Raquel Marques Sandri
- Reumatologia e Clínica Médica
CRM/RO 2701
ATENDIMENTO:
Hospital dos Acidentados
Fone: (69) 3441-5166
NEOMED - Medicina Especializada
Fone: (69) 3443-1747 / 3443-2011
Cacoal-RO

é incomum cidadãos caírem
Nteremãoem seus
buracos, machucando-se, ou
carros ou motos danifi-

cados em decorrência de problemas
na camada asfáltica. De quem é a
culpa? É evidente que a responsabilidade pela reparação dos danos experimentados por defeitos existentes no
asfalto é da pessoa responsável pela
conservação do mesmo.
Responsável por algo é a pessoa,
física ou jurídica (de direito privado
ou público), que tem, por lei, a obrigação de zelar, fiscalizar ou administrar
certas situações ou bens. Ademais,
autor do dano é aquele que produziu o mesmo. Dentro do Município,
a responsabilidade pelo asfalto é da
Administração Pública local, inclusive
porque a taxa de manutenção muitas
vezes é cobrada pelo ente público.
Compensa acionar judicialmente
o Poder Público, visando à devida
indenização pelo dano experimentado? Há quem diga que não, pois,
o processo se arrastará por anos a
fio. Pensamos diferente. Não fazer
nada significa pagar duas vezes,
tendo, por conseguinte, duplo prejuízo financeiro, pois, paga-se pelo
conserto do asfalto, via imposto,
que não foi consertado, e ainda terá
que suportar os danos (inclusive o
moral) experimentados, como, por
exemplo, um amortecedor que se
danificou pelo impacto com o buraco existente na camada asfáltica.
Sendo assim, a pessoa responsável
pelo dano (material ou moral) deve ser
obrigada a repará-lo. Todo e qualquer
dano oriundo de defeitos ou problemas
na camada asfáltica é de responsabi-

lidade da Prefeitura, parte legitimada
para ser acionada judicialmente em
ação civil de reparação de danos.
Se você cidadão sofrer danos
tais como acima mencionado, sugere-se munir de prova cabal (boletim
de ocorrência, laudo pericial, fotos,
orçamentos, notas fiscais, etc.) para
acionar o ente público responsável,
visando ser recomposto material e
moralmente pelos danos que sofreu,
pois não fazer nada é amargar duplamente um prejuízo financeiro, e ainda
colaborar para a impunidade do causador dos danos.

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

Lions Clubes
- prontos para ajudar, no mundo inteiro!

XVI Convenção do Distrito – LA-1

S

empre que os companheiros
de um Lions Clube se reúnem, os problemas ficam menores e as comunidades ficam
melhores. Isso acontece porque
oferecem ajuda onde é necessário, em suas comunidades e em
todo o mundo, com integridade e
energia inigualáveis.
A maior organização de clubes
de serviço do mundo
São 46 mil clubes e 1,36 milhão
de sócios. É a maior organização
de clubes de serviços do mundo,
e também um dos mais eficazes.
Seus sócios fazem tudo que é
necessário para ajudar suas comunidades locais. Onde quer que
trabalhem, fazem grandes amizades, em especial com os menos abastados. Criam laços com
crianças que precisam de óculos,
idosos que não têm o suficiente
para comer. Enfim, com todos
aqueles que precisam que lhes
estendam a mão.
HISTÓRIA
Início em 1917
Melvin Jones, um empresário de Chicago de 38 anos, fez
uma pergunta simples, que foi
capaz de mudar o mundo: e se
as pessoas usassem seus talentos trabalhando pela melhoria
da comunidade em que vivem?
Quase 100 anos depois, o Lions
Club International é a maior organização de clubes de serviço
do mundo, com 1,36 milhão de
sócios em mais de 46 mil clubes
e inúmeras histórias de Leões
agindo pelo mesmo ideal: vamos
melhorar nossas comunidades.
1920: Internacionalização
Apenas três anos depois de ser
fundado, o Lions tornou-se inter-

nacional com a fundação do primeiro clube no Canadá. Depois
foi a vez do México, em 1927.
Nas décadas de 50 e 60 a expansão internacional se intensificou
com clubes novos na Europa,
Ásia e África.
1925: Erradicação da cegueira
Helen Keller discursou na Convenção do Lions Club International em Cedar Point, no estado de
Ohio, EUA, e desafiou os Leões a
se tornarem “paladinos dos cegos
na cruzada contra a escuridão”.
Desde então, têm trabalhado incansavelmente para ajudar os cegos e deficientes visuais.
1945: Nações Unidas
O ideal de uma organização internacional é exemplificado pela
nossa relação duradoura com as
Nações Unidas. Foi uma das primeiras organizações não governamentais a serem convidadas para
colaborar na elaboração da Carta
Constitutiva da ONU, e desde então sempre apoiou o seu trabalho.

1990: Lançamento do SightFirst
Por meio do SightFirst o Lions
está restituindo a visão e prevenindo a cegueira em escala mundial. Lançada em 1990, os Leões
já arrecadaram mais de US$ 346
milhões para esta iniciativa. O
SightFirst combate as principais
causas da cegueira: catarata, tracoma, oncocercose (cegueira dos
rios), cegueira infantil, retinopatia
diabética e glaucoma.
Hoje: Extensão do alcance do
Lions
O Lions Club International amplia
sua missão de serviço a cada
dia, nas comunidades locais e
em todos os cantos do mundo.
As necessidades são imensas e
seus serviços variados, abrangendo desde a visão, saúde, juventude, idosos, até o meio ambiente e auxílio humanitário para
vítimas de catástrofes. A rede
internacional do Lions cresceu e
já abrange mais de 209 países e
regiões geográficas.

O Lions na Região Norte
A Região Norte representa o Lions
Club International por meio do Distrito LA-1, que integra os Estados
de Rondônia, Roraima, Acre e
Amazonas, somando 32 clubes.
Só em Rondônia são 18. Em Porto Velho, 4. O distrito, o maior do
Mundo em extensão geográfica,
alcança o número de 767 sócios.
Cada clube tem uma atividade
permanente, porém seguindo o
mesmo lema: “SERVIR”.
XVI Convenção - Porto Velho-RO
No início de maio deste ano
(2015) aconteceu em Porto Velho
a XVI Convenção Anual do Distrito
LA-1. Representantes dos 32 clubes se fizeram presentes. Foram
desenvolvidas muitas atividades
durante os dois dias do evento. O
até então governador do Distrito
LA-1, Carlos Roberto Santos de
Oliveira, ao lado de sua esposa,
Helenice Iop de Oliveira, conduziu
os trabalhos com toda maestria.

1957: Organização de programas juvenis
No final da década de 1950, o
Lions criou o Programa Leo para
oferecer aos jovens do mundo
todo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal por meio do
voluntariado. Há cerca de 144 mil
Leos e 5.700 Leo Clubes em mais
de 140 países em todo o mundo.
1968: A Fundação e seus objetivos
A Lions Clubs International Foundation auxilia os Leões em projetos humanitários globais ou locais
de grandes proporções. Por meio
da Fundação os Leões atendem
às necessidades da comunidade
em que vivem e também de outras
comunidades pelo mundo.

Helenice e Carlos Roberto Santos de Oliveira

www.lions.org.br
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Orientações aos pais

Não aguento mais tossir!
O que faço?

comprovam que
Prefasesquisas
crianças que fazem suas tade casa desde cedo com

A

– contribuições da tarefa de casa no
processo de ensino-aprendizagem

disciplina apresentam aprendizagem diferenciada. Elas desenvolvem o hábito pelo estudo com
naturalidade e prazer.
Muitos pais não se sentem
preparados para orientar seus
filhos no momento da realização
das mesmas. Seu papel não é
ser professor, mas devem ajudar ensinando a atitude diante
do estudo, incentivando seus filhos a superarem os desafios e
as dificuldades com dedicação
e concentração, acreditando no
seu potencial.
A tarefa de casa contribui
para que a criança sistematize
o aprendizado da sala de aula,
aprofunde os conhecimentos desenvolvendo a capacidade de organização e autonomia. Ela permite ao professor verificar quais
são as dificuldades dos alunos e
tentar saná-las. Aos pais é uma
maneira de acompanhar o que
está sendo ensinado na escola
e observar como o filho tem evoluído diante dos desafios, com
disciplina e maturidade. Por isso,
compete aos pais:
• estabelecer um horário e local
adequado para as tarefas escolares: silencioso e confortável. Jamais permita a TV ou rádio ligado
na hora da tarefa.
• explicar que as tarefas escolares possibilitam a evolução de
sua aprendizagem.
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• elogiar e valorizar seus acertos
e os da Escola. Isso diminuirá a
resistência quanto à realização
da mesma.
• estimulá-lo a ser um pesquisador! Oriente e indique pesquisa
em livros e a consulta no dicionário quando ele não souber a
grafia correta das palavras.
• nunca repreender a criança
quando ela cometer um erro. Incentive-a a continuar tentando.
Assim, o ato dos pais participarem do momento da tarefa de
casa desenvolve na criança uma
sensação de confiança, disciplina
e responsabilidade, possibilitando maior e melhor aprendizagem.

Professora:
Elizabete Maria de Jesus Souza
- pedagoga
- pós-graduada em Visão Interdisciplinar
- Gestão Escolar, Supervisão e
Orientação Educacional
- diretora e proprietária do
Centro Educacional Alecrim Dourado
Fone: (69) 3441-3949
Cacoal-RO

tosse é um sintoma bastante
comum de diversas doenças,
porém, desagradável, com grande impacto social, algumas vezes com constrangimento público, no emprego e família, faltas
no trabalho ou escola, além de
gerar muitos gastos com exames
e medicamentos.
Vários problemas de saúde
podem causar tosse, como pneumonia, asma, enfisema, rinite,
sinusite, gripe, refluxo, tuberculose, câncer de pulmão, entre diversos outros, sendo que alguns

desses podem ser muito graves
e levarem até mesmo à morte!
Evite a automedicação (usar
medicamentos “por conta própria”), como xaropes, pastilhas,
ou antibióticos, por exemplo.
Apenas o médico, com a história
dos sintomas e exame do paciente, e às vezes com exames,
será capaz de saber qual é o problema e tratar da maneira mais
correta.
Tratamentos incorretos podem atrasar o diagnóstico de algo
sério! Procure um especialista.

Dr. Guilherme Eler de Almeida
CRM/RO 4079 / RQE 1049
- Pneumologia
ATENDIMENTO:
Hospital dos Acidentados e Maternidade São Lucas
(69) 3441-2253/ 3441-5166
NEOMED – Medicina Especializada
(69) 3443-2011/ 3443 1747 Cacoal-RO

Prêmio Gestão Escolar
- acontece no segundo semestre de 2015

A

Massagem
- um ato físico e psicológico!
velocidade e intensidade de seus
movimentos. Pode ser um meio de
contrabalançar as tensões do trabalho e as pressões domésticas.
Para um grande número de pessoas, rigidez e dor são um modo de
vida ao qual se habituaram e, com
frequência, é depois que fazem ou
recebem uma massagem que percebem a tensão em seus músculos, ou descobrem o quanto de sua
energia é consumida pela tensão.

ssim como há prêmio para os
melhores no ramo empresarial, para os melhores no jornalismo, os melhores no cinema, entre
outros, há também o Prêmio Gestão Escolar que, sempre nos anos
ímpares, premia os melhores Gestores Escolares do País.
O Prêmio Gestão Escolar, realizado pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed), em parceria com entidades
que apoiam o fomento da educação no Brasil, busca valorizar
e motivar as escolas públicas no
desenvolvimento de uma gestão
democrática de qualidade.
Existem várias escolas pelo país
que possuem ótimas iniciativas que
podem servir de exemplo para outros diretores, professores e estudantes. Nesse sentido, as escolas
públicas inscrevem seus projetos na
plataforma indicada, podendo participar escolas de ensino fundamental e médio, das redes municipal,
estadual e federal, e os prêmios aos
primeiros colocados são de 6 mil, 10
mil e 30 mil para investimentos na
Unidade Escolar, além de intercâmbios internacionais para conhecer as
melhores práticas de outros países.
A primeira seleção ocorre na fase
regional, que seleciona as escolas
que participarão da fase estadual
onde são classificadas as melhores que representarão Rondônia na
fase nacional. Em 2013, a Regional
de Cacoal classificou duas das três

escolas indicadas entre as quinze
melhores de Rondônia, sendo elas
Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Aurora do Nascimento, de Cacoal, e Escola Estadual de
Ensino Fundamental Fernanda Souza de Paula, de Espigão do Oeste,
onde as gestoras ganharam um notebook durante o jantar de premiação ocorrido no Hotel Rondon, na
capital Porto Velho.
Para o Prêmio Gestão Escolar
2015 a expectativa é grande, pois
temos projetos incríveis desenvolvidos nas escolas da Regional
de Cacoal e esperamos a participação de todas na primeira etapa
que acontecerá no segundo semestre, por isso é importante que
cada gestor já inicie o processo
de seleção de projetos para que a
comunidade ajude a definir aquele
que mais contribuiu para o enfrentamento de uma situação problema vivenciada na instituição.

Prof. Severino Bertino Neto
- coordenador regional de Educação/CRE
Cacoal-RO

T

ratando-se de bem-estar, o
corpo humano necessita de
importantes cuidados, sendo eles
indispensáveis para uma vida
emocional saudável. A massagem
é o mais antigo e simples recurso
de todos os tratamentos médicos
e manipulação do corpo humano,
e tem sido empregada com êxito
para fins de promoção e restauração da saúde. Entre outras palavras, não é apenas um ato físico,
mas também um ato psicológico
que, quando aplicado corretamente auxilia na tonificação e ajuda
na recuperação dos músculos, no
equilíbrio dos órgãos internos e
sistema nervoso, aumenta a respiração celular e circulação sanguínea e também provoca uma ótima
sensação de repouso e bem-estar.
A massagem pode ser estimulante ou calmante, dependendo da

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
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Cálculo renal
- Litotripsia extracorpórea por ondas de choque

A

litotripsia extracorpórea por
ondas de choque (LEOC)
revolucionou a terapêutica da
calculose urinária, transformando-se rapidamente na maior inovação tecnológica para o tratamento desta doença. No início, o
seu uso foi limitado ao tratamento de cálculos renais; no entanto,
os avanços na tecnologia destes
equipamentos permitiram a aplicação desta modalidade não invasiva também em cálculos em
todo o ureter.
Deve ser considerado como
um procedimento não invasivo,
com baixo índice de complicações, indicado por urologistas e
realizado em equipamentos operados por médicos.
Não deve ter restrições ou
limitações impostas por outros
que não os médicos responsáveis pelo tratamento, observados
os limites de segurança de cada
equipamento, e as características individuais dos pacientes e
dos cálculos a serem tratados,
sendo de total responsabilidade
dos mesmos a indicação, o tratamento, e o seguimento após litotripsia, dando a devida assistência em casos de complicações.
Pode ser considerada a primeira escolha no tratamento de
cálculos do aparelho urinário,
atentando-se ao resultado da
interação entre os seguintes fatores: composição química do
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cálculo x tamanho x localização
vs número de ondas x intensidade x número de reaplicações necessárias para a total eliminação
dos cálculos. Cabe ao médico
assistente e ao médico operador
do equipamento, a responsabilidade de determinar frente a cada
caso, o número e a intensidade
das ondas de choque a serem
aplicadas.
Fonte: Projeto Diretrizes

Infração de trânsito
- perco os pontos, mas nada pago

Dr. Kleber Bragalda Nogueira
- médico urologista CRM/RO 1876
- graduado pela UEL/Londrina-PR
- especialista em Cirurgia Geral e Urologia /
Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA
UROCENTER
Rua Ingazeiro, 1878 - 2a Rua Setor 01
Fone: (69) 3535-7721 Ariquemes-RO

N

o caso de multa por infração
leve ou média, se você não foi
multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar
multa. Essa afirmação circula nos
meios eletrônicos. Indaga-se: Verdadeira ou falsa essa afirmação?
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro,
em seu artigo 267: “Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de
advertência por escrito à infração
de natureza leve ou média, passível
de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma
infração, nos últimos doze meses,
quando a autoridade, considerando
o prontuário do infrator, entender
esta providência como mais educativa.”, e que foi regulamentada pela
resolução 404 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Necessário os requisitos para
imposição da pena mais branda ao
infrator nos termos do artigo acima
transcrito, que são dois: 1. que a
infração seja de natureza leve ou
média; 2. que não conste, no prontuário do infrator, uma reincidência

específica (na mesma infração),
nos últimos doze meses. Além
destes dois requisitos, a lei aponta mais uma condição de admissibilidade, que permite certo grau
de subjetividade: a autoridade de
trânsito competente deve avaliar o
prontuário do condutor e decidir se
aquela providência é mais educativa. Nesse caso, deve fazer a solicitação no órgão do DETRAN, em
até 15 dias, a partir do recebimento
da notificação da autuação. Leve a
fotocópia da CNH e a notificação
da multa. Em 30 dias você recebe
a advertência por escrito. Perde os
pontos, mas não paga nada.

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

Paralisia facial
- causas e diagnósticos

N

ão raras vezes, pacientes chegam ao consultório referindo
ter sofrido um “derrame” em decorrência de uma paralisia facial
repentina que lhe acometeu.
Indago-lhe como isso ocorreu
e o mesmo passa a discorrer que
“sofreu uma forte dor no ouvido e
também na região cervical (parte
posterior do pescoço) e, por causa
disso, tomou alguns analgésicos
e foi dormir. Entretanto, quando
acordou, sua boca estava torta e
que um de seus olhos não mais
se fechava direito. Tomou outros
remédios que tinha em casa e até
mesmo um chá recomendado por
um conhecido seu ...”.
Na maioria dos casos trata-se
de um caso típico de paralisia facial periférica que decorre do comprometimento do nervo da face
(em especial o VII par craniano)
que ocasiona a paralisação dos
músculos faciais.
Suas causas podem ser as
mais diversas, tais como: alteração brusca de temperatura; estresse; traumatismo; infecção viral
ou ainda outras causas idiopáticas, ou seja, que surgem espontaneamente ou possuem natureza
obscura/desconhecida.
Já os sinais desta paralisia
normalmente consistem em: dificuldade ou impossibilidade de se
franzir a testa, mover a sobrancelha, fechar os olhos, reter o ar

necessário, e ainda fisioterapia,
para a recuperação dos movimentos faciais perdidos.
Por fim, vale ressaltar que o
prognóstico precoce deste tipo de
paralisia é de extrema importância, já que o paciente diagnosticado e tratado corretamente tende a
regredir em até 90% os sintomas
outrora apresentados.

que enche a boca, assoviar, realizar gestos com a boca, como por
exemplo, o beijo, etc..
O diagnóstico é feito a partir da
análise da expressão característica de assimetria (diferença) facial,
pois, na maioria das vezes, os
resultados decorrentes da realização de exames complementares
apresentam-se como normais.
Além disso, deve-se estabelecer um diagnóstico diferencial
em relação a outros tipos de paralisia, em especial as de natureza
central, pois estas sim podem decorrer de um “derrame” (Acidente

Vascular Isquêmico – AVEi) ou de
tumores cerebrais, infecções do
Sistema Nervoso Central (SNC),
dentre outras.
Desta forma, deve o médico
especialista realizar um minucioso exame físico neurológico, de
investigação direcionada, para se
aferir um diagnóstico preciso.
Confirmada a paralisia, diversas são as condutas a serem tomadas, tais como: a utilização de
medicações específicas para reverter a lesão que compromete o
nervo facial; colírios para lubrificação dos olhos; antivirais, quando

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
NEUROCLÍNICA DE CACOAL
Novo endereço:
Rua Antonio de Paula Nunes, 1480
(próximo ao Senai)
Fone: (69) 3441-6793 / 8140-3134
Cacoal-RO
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Doença de Crohn

A

doença de Crohn é
uma enfermidade inflamatória crônica que pode
afetar todo o tubo digestivo, mas acomete especialmente o íleo terminal
(parte inferior do intestino
delgado) e o cólon.
A moléstia é causada
por um descontrole do sistema imunológico, que em
um portador da doença,
está continuamente em
atividade, agredindo as
paredes intestinais, causando lesões importantes.
Costuma se manifestar
entre os 20 e os 40 anos,
acomete igualmente ambos os sexos e é um fator
de risco para o câncer de
intestino.
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Dores abdominais, diarreia e perda de peso são
os sintomas mais comuns
da doença. Febre, presença de sangue nas fezes, lesões na pele e inflamações
oculares podem completar
o quadro. Nestes casos é
essencial procurar um especialista, principalmente
se os sintomas estiverem
se tornando recorrentes,
a fim de não confundi-los
com uma infecção intestinal simples.
História clínica, exame
físico e de laboratório são
importantes para o estabelecimento do diagnóstico.
No entanto outros exames,
como colonoscopia, trânsito intestinal e tomogra-

fia computadorizada podem ser necessários para
determinação dos locais
afetados.
Ainda não se conhece a cura para a doença
de Crohn. O tratamento é
instituído de acordo com a
fase de evolução da doença. Os objetivos são conter
o processo inflamatório,
aliviar os sintomas, prevenir as recidivas e corrigir as
deficiências nutricionais.
Drogas imunossupressoras podem ser usadas
em casos refratários. A
cirurgia geralmente fica reservada para os quadros
graves de obstrução intestinal, doença perineal, hemorragias e fistulas.

Av. Cuiabá, 2255
(esq. com XV de Novembro)
Fone: (69) 3443-2700 – Cacoal-RO
clinigastrocacoal@hotmail.com
Responsável técnico:
Dr. Douglas A. de Moura Rodrigues
- cirurgião geral e
gastroenterologista
CRM/RO 1204
- título de especialista em
Endoscopia Digestiva pela
SOBED (Sociedade Brasileira de
Endoscopia Digestiva)
Fone: (69) 3443-2700

O que é ﬁmose?
imose é a dificuldade,
ou mesmo a impossiF
bilidade de expor a glande (“cabeça” do pênis)
porque o prepúcio (“pele”
que recobre a glande)
tem um anel muito estreito. É natural que o prepúcio de um recém-nascido
não consiga ser retraído.
Com o crescimento ocorre uma dilatação gradual
e progressiva do prepúcio, sendo que aos 3
anos de idade deve ser
possível exteriorizar a
glande em mais de 90%
dos meninos.
A fimose pode ser congênita ou adquirida. Na
fimose congênita, o prepúcio recobre toda a glande que não consegue ser
exteriorizada devido ao
estreitamento da porção
distal do prepúcio. Na fimose adquirida, após a
abertura natural do prepúcio, um processo cicatricial inflamatório pode ser
responsável pela estenose do prepúcio distal, por
consequência da manipulação inadequada ou postites. (A fimose adquirida
geralmente ocorre devido
à lesão mecânica causada pelos pais que tentam,
através de manobras forçadas exteriorizar a glande de crianças portadoras
de fimose congênita).
Não se deve fazer massagem para abrir a fimose
da criança. Podem ocorrer
microtraumatismos
com dor, inflamação local
e até sangramentos, e a
cicatrização pode levar a
um estreitamento da abertura no prepúcio. Os exercícios ao causarem dor
e desconforto, também
criam na criança o medo
de que alguém mexa nos
seus genitais. Este medo
interfere na higiene peniana e ao não se realizar
uma boa higiene ocorrem
as postites (inflamações
ou infecções do prepúcio), que são outra causa da fimose. Este medo
também dificulta a aceitação da cirurgia e dos cuidados pós-operatórios.
Essas manobras levam
a fissuras na porção in-

terna do prepúcio que ao
cicatrizarem retraem e estenosam sua porção distal (ou seja, pioram ainda
mais o quadro de fimose).
Além de não conseguir
visualizar a glande (“cabeça” do pênis), os pais
notam a presença de secreção esbranquiçada no
local, vista por transparência (nada mais é que
o esmegma – secreção
local do pênis). Como não
é feita a higiene local em
virtude da fimose, esta secreção vai se acumulando
e pode levar à infecção.
Quando a fimose é muito estreita, pode haver dificuldade para a criança
urinar, gerando acúmulo
de urina no prepúcio durante a micção (os pais
descrevem que quando a
criança vai urinar aparece
uma “bola” no pênis e depois disso a urina sai). É o
que chamamos de “prepúcio em balão”.
E como solucionar o
problema? Não existem
critérios muito bem definidos para a indicação
cirúrgica, devendo cada
caso ser avaliado individualmente por um cirurgião
pediátrico experiente. Uma
vez indicada a cirurgia, o
médico vai retirar a porção
distal do prepúcio, deixan-

do a glande exposta.
Sou um entusiasta de
uso do Plastbell, um pequeno anel plástico descartável, que propicia a
ressecção do excesso
de prepúcio, incluindo aí
o anel fimótico, procedimento este extremamente
prático, diminuindo o tempo cirúrgico e anestésico
e proporcionando um aspecto estético muito bom
no pós-operatório.

O procedimento é realizado sob anestesia geral,
em regime de hospital-dia,
de forma que a criança recebe alta no mesmo dia.
As complicações pós-operatórias são incomuns.
O edema (inchaço) e pequeno sangramento, próprios de ato operatório
sobre tecidos vascularizados, se normalizam em
poucos dias.
Dr. Marcelo Ferrari
- cirurgião pediátrico e urologista infantil
CRM/RO 1366
- título de especialista e formação no
Rio de Janeiro e na Europa
ATENDIMENTO:
Hospital São Paulo - Cacoal
(69) 3441-4612 / 9254-5027
Hospital Mater Dei – Ouro Preto do Oeste
(69) 3461-2133
Clínica Mater Dei - Jaru
(69) 3521-3022

marceloferrari13@hotmail.com
URGÊNCIA: (69) 9984-5884 / (54) 8138-2022

Center Clínica - Ji-Paraná
(69) 3416-9337
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A política está em extinção?

N

ove entre dez jovens
consideram a política
uma atividade para espertalhões que ganham uma
fortuna para enganar o
povo. Eles não deixam de
ter alguma razão. De fato,
pode-se contar nos dedos
os políticos que se devotam realmente ao serviço
do povo e para o povo.
A reação normal de
quem tem essa visão negativa da política é ficar
fora dela, certo? – Não.
No máximo comparecer
para votar, uma vez que o
voto é obrigatório. Apertou
o botão da urna eletrônica,
tchau! Sair voando sem
saber até o nome do candidato em quem votou. Também Não.
Esta atitude é a que
mais interessa aos malandros da política, pois
o desinteresse leva à ignorância política e esta é
um prato feito para quem
deseja praticar falcatruas
com o mandato popular.
Nestas alturas, sei que
o jovem leitor está me
questionando: “OK. Você
diz que eu devo me interessar pela política. Mas o
que eu perco não tendo o
menor interesse por ela?”.
Boa pergunta, que merece
uma resposta por partes:
quem são os políticos; o
que fazem; como os safados prejudicam os cidadãos; como se pode evitar
isso, pois quem perde é
sempre você.
Quem são os políticos?
Essas pessoas - são
milhares delas em todo
o Brasil - têm o poder de
influenciar na atuação
dos órgãos do estado
brasileiro. Participam da
elaboração das leis; da
distribuição do “nosso” dinheiro arrecadado com os
impostos; da gestão das
empresas do Estado; da
fiscalização do funcionamento das repartições públicas que prestam serviço
à população (SUS, hospi-
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tais públicos, delegacias
de polícia, etc.).
Suspenda agora a leitura
do texto e veja se consegue
identificar uma única atividade da sua vida inteiramente fora do âmbito da política. Não me venha com o
argumento de que o Estado
não interfere até na sua fé
religiosa, nas suas leituras,
no seu pensamento. Interfere, e muito! O Estado tem
delegacias para fiscalizar e
para manter a ordem política e social - esses órgãos
acompanham quase tudo.
E abrem processos contra
aqueles cuja conduta afeta
a ordem estabelecida “contra” o Estado. Fixa, através
de suas políticas econômicas, o preço de todos os
produtos. Quantas vezes
você quis fazer algo e não
pôde por causa do preço?
Finalmente, você pensa
com a informação que chega ao seu cérebro. - Certo?
Ora, é o Estado que controla - às vezes abertamente,
às vezes indiretamente –
quase toda a informação
que chega até você.
Não tenha, pois, nenhuma dúvida: você perde muito, direta ou indiretamente,
quando o Estado está nas
mãos de pessoas incompetentes ou desonestas, pois,
de algum modo, você está
sendo prejudicado.
Daí a necessidade de
se interessar pelas atividades da política, de aprender o suficiente para entender como ela funciona
e de tomar parte efetiva na
escolha dos governantes
e tentar, de alguma forma,
mudanças quando a mesma lhe prejudicar ou seu
grupo social.
Não é fácil tentar atender a essa primícia. A política é uma atividade bem
complicada e quem participa dela sem o conhecimento adequado corre sério risco de ser enganado.
Por isso, o primeiro passo
para participar consiste em

entender e cobrar o seu
perfeito funcionamento.
Ninguém consegue entender a “política” sozinho.
Não adianta ler jornais e
acompanhar os noticiários
e comentários da rádio
ou televisão. O melhor é
se informar para ampliar
suas fontes de informação
e para dispor de opiniões
contundentes a respeito
do significado das decisões políticas.
O seu trabalho não irá
muito além das pernas se
não se dedicar à leitura de
livros teóricos que explicam o funcionamento da
sociedade e de várias leis.
É através da leitura desses
livros que você aprenderá
a distinguir a decisão política fisiológica (que busca
apenas satisfazer o apetite
por dinheiro, prestígio ou
poder) e a decisão política
ideológica (dos que fazem
política por convicção social). Conhecendo as ideologias, você pode optar
pela que mais se aproxima
dos valores que considera
importantes. Isso lhe fornecerá critérios para você
participar inteligentemente
do processo político que requer uma vigília constante.
Fonte: Prof. Plínio

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