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Os 17 anos do troféu Cacau de Ouro

F

echamos mais um ano em ascensão em nosso projeto. A
revista Ponto E recebe o reconhecimento pelos órgãos de classe como sendo o veículo que mais
se adéqua ao código de ética dos
mesmos, em especial ao da classe
médica que enfrenta várias restrições quanto à publicidade. Porém,
informar pode e é este o foco da
revista Ponto E. Com premiação
nacional outorgada pela Câmara

Brasileira de Cultura em dezembro
de 2010, a Ponto E foi agraciada
mais uma vez com o troféu Cacau
de Ouro. A noite de premiação é
realizada anualmente, conduzida
com toda maestria pela sua idealizadora, a jornalista Marisa Linhares, colunista do jornal Diário
da Amazônia.
O salão de eventos Millenium foi
palco da cerimônia da 17ª edição
do troféu Cacau de Ouro. Persona-

lidades de todo o Estado prestigiaram o evento. Entre elas estavam o
senador Acir Gurgacz e a deputada
federal Mariana Carvalho.
Foi uma noite glamourosa, com
apoio incondicional da imprensa.
O Foto oficial teve a batuta do
Digital Fotográfica. O Costelão
Eventos assinou o fino cardápio,
servido a francesa. De forma dinâmica, pausas na entrega foram
preenchidas com o show de dança

de salão conduzido pelo professor
Rodolfo Gonçalves. Fantástico!
A noite foi abrilhantada pelo Grupo MSK Soluções Musicais. A anfitriã, Marisa Linhares, estava vestindo modelo exclusivo da estilista
Linda Von Rondon.
Enfim, temos somente a agradecer e parabenizar a jornalista Marisa Linhares que se mobiliza desde
já para organizar a 18ª edição do
troféu Cacau de Ouro. Sucesso!!
Jusmar Lustoza
- diretor geral

PRÊMIO POLÍTICO RONDÔNIA 2015
ACIR GURGACZ
Senador da República

PRÊMIO POLÍTICO RONDÔNIA 2015
MARIANA CARVALHO
Deputada Federal

PRÊMIO EMPREENDEDOR
RONDÔNIA 2015
CACOAL SELVA PARK
Vera e Nério Bianchini

PRÊMIO EMPREENDEDOR
RONDÔNIA 2015
ELCIRONE DEIRÓ
esposa - Noeli Deiró

DRT/RO 1462

DRT/RO 301

MARISA LINHARES
- jornalista anfitriã

SILVIA CRISTINA
- jornalista
cerimonialista do evento

Andrew Lucena Schroeder

JUSMAR LUSTOZA
- jornalista
esposa - Silvana Lustoza
PRÊMIO EMPREENDEDOR
RONDÔNIA 2015
DISTRIBUIDORA FRIOS CACOAL
Débora e Jocimar Sepp

PRÊMIO EMPREENDEDOR
RONDÔNIA 2015
GRUPO GILBERTO MIRANDA
Poliana Miranda
FIERO – Federação das Indústrias
do Estado de Rondônia
Osvaldo Duarte Rosalino - vice-presidente

PRÊMIO EMPREENDEDOR
RONDÔNIA 2015
IES – Instituto Educacional Soma
Marcos e Sandra Marques
Sandra Maíra C.M.Palma e
João Paulo Palma

Coronel PM SÉRGIO BASILA
esposa - Valéria Canestrini

FACIMED
Divino Cardoso Campos
Sandra e Marcos Marques

CREDISIS LESTE
Edvaldo Rodrigues - gerente geral
Gilmar Odorisi - presidente

GRUPO ANDRADE & BASTOS
Eder Bastos e Noel Andrade
advogados

MOLINA PRODUÇÕES
Ana e Marcos Molina

RODOLFO GONÇALVES
dançarino, professor e coreógrafo
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HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO
Responsável técnico:
Dr. Gregório de Almeida Neto CRM/RO 100162
(69) 3441-2483 - Cacoal–RO

ANGA – MEDICINA DIAGNOSTICA

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES

HOSPITAL MUNICIPAL

Responsável técnico:
Dr. Leonilto José de Assis CRM/RO 1076
(69) 3443-0400 - Cacoal–RO

Responsável técnico: Dr. João Lannes Simões Jr.
CRM/RO 1038
(69) 3441-5382 / 3441-1933 - Cacoal–RO
(69) 3481-1247 / 3481-1409 - Espigão do Oeste–RO

Responsável técnico:
Dr. João Luiz Sales CRM/RO 1223
(69) 3912-8052 - Espigão do Oeste-RO

CARDIOVIDA

CLÍNICA DE UROLOGIA JORGE DALL’OGLIO

HOSPITAL SÃO JOSÉ

Responsável técnico:
Dr. Valmir Fávaro Martins CRM/RO 1888
(69) 3442-2412 / 8119-8746 - Rolim de Moura–RO

Responsável técnico:
Dr. Jorge Dall’Oglio CRM/RO 1029
(69) 3422-0162 - Ji-Paraná-RO

Responsável técnico:
Dr. Ivan Carlos Garcia Caramori CRM/RO 214
(69) 3442-2325 - Rolim de Moura-RO

CEDIM

CLÍNICA TIUSSI

HOSPITAL SAMARITANO

Responsável técnico:
Dra. Fernanda Dettmann CRM/RO 2340
(69) 3443-4008 / 3443-4009 - Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. Ricardo M. Tiussi CRM/RO 3122
(69) 3322-3309 – Vilhena-RO

Responsável técnico:
Dra. Amalia Campos Milani e Silva CRM/RO 3464
(69) 3441-1015 - Cacoal-RO

CEMED

CLÍNICA UTZUMI

MASTER PLÁSTICA

Responsável técnico:
Dr. Edgar Franco CRM/RO 913
(69) 3422-9960 - Ji-Paraná-RO

Responsável técnico:
Dr. Luiz Toshio Utzumi CRM/RO 1163
(69) 3442-9162 - Rolim de Moura-RO

Responsável técnico:
Dr. Orestes Polo CRM/RO 1696
(69) 3535-3600 - Ariquemes–RO
(69) 3211-8500 - Porto Velho–RO

CENTER CLÍNICA

HOSPITAL CÂNDICO RONDON – HCR

MED CLÍNICA

Responsável técnico:
Dr. Alvaro Luís Galvão Ignácio CRM/RO 1191
(69) 3416-9337 / 9217-8537 / 3421-6000 - Ji-Paraná-RO

Responsável técnico:
Dr. Maxwell Massahud CRM/RO 2253
(69) 3411-2200 - Ji-Paraná-RO

Responsável técnico:
Dr. Fernando Jhonny Gantier Pacheco CRM/RO 1219
(69) 3422-6998 – Ji-Paraná-RO

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS

NEOMED

(69) 8472-5752 – Pimenta Bueno-RO

Responsável técnico:
Dr. Marcos Coelho de Azevedo CRM/RO 528
(69) 3441-5166 - Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. Marcos Eduardo Fernandes CRM/RO 1886
(69) 3443-0100 - Cacoal-RO

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

NOVA IMAGEM

Responsável técnico:
Dra. Gladys Castedo Quispe CRM/RO 1312
(69) 3443-2001 / 9900-9100 - Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. Volmir Dionisio Rodegheri CRM/RO 239
(69) 3442-2463 - Rolim de Moura-RO

Responsável técnico:
Dra. Taís Kawano Closs CRM/RO 2687
(69) 3441-8881 / 3443-1634 / 3443-6582 - Cacoal–RO

CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO (CEMED)

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

OTORRINO CLÍNICA

Responsável técnico:
Dr. Leônidas Tondo CRM/RO 3612
(69) 3422-9960 - Ji-Paraná-RO

Responsável técnico:
Dra. Roberta Miranda Soares CRM/RO 2329
(69) 3441-4611 / 3441-4612 - Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. Claudemir Borghi CRM/RO 1549
(69) 3443-2689 – Cacoal-RO

Servidores públicos:
pensar na aposentadoria é possível
- Quando? Como? Valor?

O

estado de Rondônia, em
virtude de ter advindo do
ex-território, traz consigo algumas peculiaridades em
relação à composição dos servidores que estão na ativa ou
inativos, a exemplo dos aposentados, sendo eles servidores estaduais, federais, do ex-território
e municipais, de igual forma são
os Regimes de Previdência Social, variando do RGPS, RPPS e
Aposentadoria Completar, com
cobertura além do teto.
A aposentadoria do servidor público, a partir de 16 de
dezembro de 1998, há marco
delimitador de acordo com o
ingresso do servidor público.
Foram várias emendas constitucionais que legislaram a respeito da matéria, as quais alteraram a forma de aposentar.
Assim, com advento das
emendas constitucionais
20/1998, 41/2003, 47/2005,
70/2012, e do Art. 40§ 1º, inci-

so III, “a” da CF, os servidores
podem pleitear as seguintes
aposentadorias: voluntária, por
idade, tempo de contribuição, e
ainda, aposentadoria especial,
embora não há previsão legal,
mas com a edição da Súmula 33
do STF, passou a garantir aos
servidores que trabalham em local insalubre e perigoso a forma
de reduzir o tempo trabalhado.
Com o implemento dos requisitos para aposentadoria, o
servidor deve fazer uma Análise Prévia Previdenciária com
profissional habilitado e especialista, para proferir parecer indicando a melhor opção
para aposentadoria, com fundamento nas emendas constitucionais, considerando que
diuturnamente são detectados
alguns erros no cálculo da aposentadoria, fato que reduz o
valor dos vencimentos dos servidores com efetivo prejuízo.

Dra. Julinda da Silva
- advogada OAB/RO 2146
- Me 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

Sangramento na pós-menopausa
- sinal de alerta

A

menopausa é, por definição, a última menstruação
da vida da mulher. É considerada apenas um marco dentro
do climatério, sendo que o diagnóstico é feito de maneira retrospectiva, ou seja, quando a mulher
fica um ano ou mais sem menstruar após os 40 anos de idade e normalmente associado a sintomas
vasomotores (calorões), diz-se
então que está na menopausa.
Qualquer sangramento genital
que aconteça após este período
deve ser investigado. Entre as
possíveis causas, podemos citar
pólipo endometrial, espessamento
endometrial, atrofia e também o
câncer de endométrio. É mandatório a investigação com amostra
histopatológica (biópsia).
O diagnóstico da patologia
pode ser sugerido por meio de
ultrassom transvaginal, um importante método de rasteio que
vai nortear o restante da investigação. A partir daí partiremos
para as formas de conseguir a
amostra histopatológica.
A histeroscopia é um exame
que vem ganhando cada vez mais
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espaço na investigação do sangramento anormal, pois além de permitir a visualização direta de toda a
cavidade endometrial (que é onde
se encontram as maiores causas
do sangramento anormal) e a
identificação das lesões, também
permite que seja realizado biópsia.
Inicialmente era realizada apenas
em âmbito hospitalar, porém hoje
em dia seu uso em consultório tem
apresentado bons resultados e
vem substituindo cada vez mais a
curetagem do endométrio. O que
acaba limitando seu uso é o emprego de aparelhagem sofisticada e necessidade de treinamento especializado. Muito em breve
este exame estará disponível no
Hospital São Paulo.
A curetagem uterina ainda
mantém seu espaço na propedêutica do sangramento anormal nos
casos em que a histeroscopia não
é possível de ser realizada, sendo
que pode representar tanto um
método diagnóstico quanto terapêutico em alguns casos.
É importante então salientar
que qualquer sangramento genital
que aconteça na senectude deve

ser investigado, sendo necessária
a avaliação de um ginecologista.

Dra. Letícia S. Marquiori
- Ginecologia e Obstetrícia
CRM/RO 4320 / RQE 1150 / TEGO 215/2015
- especialista pela Sociedade Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia
- Colposcopia e Endoscopia Ginecológica
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Cacoal-RO

Arroz integral reduz a gordura abdominal

A

presença de fibras, proteínas, magnésio e algumas
vitaminas tornam o arroz
integral um alimento especialmente importante para aqueles
que buscam o emagrecimento.
Ele pode auxiliar na sensação
de saciedade, redução do colesterol, da glicose sanguínea, da
ansiedade e da depressão. Obviamente, isso só será alcançado quando o arroz fizer parte de
uma alimentação individualmente equilibrada e rotineira.
Agora resta a pergunta: como
essa casquinha, que parece tão
insignificante, consegue resultados tão surpreendentes?
A resposta está no seu teor de
fibras. Quanto maior seu valor,
menor é a quantidade de glicose
e lipídios absorvidos. Esses fatores são importantes para evitar a
deposição de gordura intra-abdominal. É que as fibras formam
uma espécie de goma quando
entram em contato com a água
e, assim, tornam a digestão mais

lenta, fazendo com que o açúcar
proveniente dos alimentos seja
assimilado aos poucos. Se não
fosse dessa forma, aumentaria
a produção de insulina, hormônio responsável por mandar a
glicose para dentro das células.
Só que, em excesso, ele infla os
pneus da barriga e, ainda, abre
caminho para o diabete.
Quantidade recomendada
Para se beneficiar de tudo
isso, 90 gramas ou 4 colheres
de sopa bem cheias de arroz
integral todos os dias. Essa é a
medida recomendada pelos especialistas para reduzir a gordura abdominal e até afastar males
como o câncer de mama.
É levando em consideração
este tipo de conceito que a equipe do El Sossego elabora o seu
cardápio, satisfazendo as necessidades nutricionais de cada
cliente. Desta forma, o cardápio
é sempre variado, ponto de encontro das pessoas de paladar
refinado do nosso Estado.

Faça seu evento com o
Buffet EL Sossego

El Sossego
O empresário Cledivaldo Scaramuzza com a família, grande apoiadora do seu trabalho.

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

A artrite reumatoide é uma das diversas formas de “reumatismo” existentes. Os principais sintomas são a
inflamação e a dor nas articulações.
Quando a inflamação persiste por
muito tempo (por não ser tratada ou
por ser tratada de maneira inadequada)
pode ocorrer a destruição da articulação
com deformidades das “juntas”.
O diagnóstico é feito examinando as articulações juntamente com exames de sangue e de imagem,
como raio-x e ultrassonografia (quando necessário).
Atualmente dispõe-se de diversas qualidades de medicamentos. Usa-se desde remédios tradicionais até modernas proteínas desenvolvidas
por engenharia genética.
O diagnóstico e o tratamento precoces evitam que as juntas entortem
e são fundamentais para uma boa qualidade de vida dos portadores de
artrite reumatoide.

diretor técnico
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Ar condicionado
-vilão necessário

N

o nosso estado, um item
quase que indispensável
é o ar condicionado. Para
garantir o conforto é importante
que tenha uma limpeza do filtro
e manutenção frequentes.
O seu uso resseca o muco
protetor que reveste as mucosas
das vias aéreas, tornando-as vulneráveis. Os grandes vilões do
ar condicionado são os fungos,
as bactérias e os ácaros que se
acumulam nos ductos do aparelho
e se proliferam no ar. Eles podem
invadir as vias aéreas criando lesões inflamatórias/infecciosas,
como as alergias e pneumonias.
Somente a manutenção periódica e a limpeza podem evitar a
proliferação destes “inimigos” da
saúde respiratória.
Uso correto de umidificadores
O uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão
prejudicial à saúde quanto o
ar seco. Por princípio, qualquer método que melhore a
umidade do ar é recomendado,
seja ele, por exemplo, balde

de água, toalhas molhadas ou
umidificador de ar.
Porém, os umidificadores
de ar requerem atenção, porque podem provocar excesso
de umidificação do ambiente.
Um quarto com umidificador
ligado 24 horas, por vários
dias, pode levar a um excesso de umidade nas paredes e
provocar o aparecimento de
mofo e bolor, o que é tão ruim
quanto o ar seco.
Por isso, não recomenda-se
dormir com o aparelho ligado
durante toda a noite, e o ideal
seria ligá-lo com antecedência
de duas a quatro horas, e desligá-lo ao deitar-se ou uma hora
após a entrada no quarto, sendo o último facilitado por aparelhos com o timer, onde pode-se programar o desligamento
adequado do aparelho.
Também recordamos que a
água do reservatório do umidificador deve ser trocada diariamente, lembrando sempre de
usar água filtrada ou fervida.

Dra. Laura Fonseca Queiroz
- médica pneumologista e tisiologista
- CRM/RO 3266 RQE 776
- endoscopista respiratória – RQE 945
- membro efetivo da Sociedade
Europeia Respiratória-ERS
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
CENTRO MÉDICO CACOAL-CMC
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Cacoal-RO

Agradecimento especial aos professores
- dedicação sem limites

N

o final de cada ano é natural professores ficarem
sobrecarregados de avaliações e estudantes preocupados com os resultados. Talvez
esta seja a área que o profissional mais precise de motivação para ir ao seu ambiente de
trabalho todos os dias. Claro,
como tantos outros empregos,
tem a correria do dia a dia, horários a cumprir, pessoas a quem
dar um retorno quando os problemas aparecem e, principalmente, resolvê-los. O trabalho,
muitas vezes (para não dizer
quase todos os dias), acompanha o professor até em casa.
Há o horário já programado durante o período na escola
para desenvolver atividades,
mas a quantidade de turmas e
alunos é muito superior ao tempo reservado para isso. Não que
outros profissionais não levem
trabalho para casa. Quantas
vezes é necessário acabar um
relatório que ficou pendente e
é para o dia seguinte, fechar as
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contas do final do mês para poder pagar os salários dos funcionários da empresa no dia certo...
Porém, o relacionamento interpessoal que ele possui é bem
maior. Diferente dos que trabalham com comércio, por exemplo, que lidam com várias pessoas por dia, o professor também
faz isso, mas não acaba aí. São
pessoas com as quais ele vai ter
contato durante um ano inteiro,
às vezes por mais de uma hora
por dia. Daí nasce uma intimidade maior, um conhecimento
sobre a personalidade de cada
um – apesar de serem muitos a
lembrar. Quantos são os educadores que conhecem cada um
de seus alunos, suas qualidades
e defeitos? Sabem que aquele
aluno, daquela sala, está num
dia daqueles, louco para aprontar? Ou que o da fileira perto da
janela pode não estar se sentindo bem naquele dia?
É necessário um preparo
emocional muito grande para
ser professor. Tantas pesso-

as, tantos futuros dos quais ele
fará parte e, de certa forma,
será o responsável.
Grandes professores se permitem ensinar e transmitir o
amor além de conteúdos escolares. Essa dedicação nos marca
de forma positiva, deixa resultados perenes e transmitem,
de forma inequívoca, valores e
ideais, promovendo uma verdadeira transformação na vida de
cada pessoa. Nossos sinceros
agradecimentos.

Prof. Severino Bertino Neto
- coordenador regional de Educação/
CRE/SEDUC - Cacoal-RO
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“Síndrome Metabólica”

- a vilã das doenças cardiovasculares

S

erá que você está livre?
O acúmulo predominante de
células gordurosas na região
abdominal leva a um aumento de
risco de doença e ou acidente cardiovascular e morte prematura entre
40 e 60 anos. As principais alterações metabólicas associadas com
obesidade abdominal são as dislipidemias (triglicerídeos e LDL-colesterol (ruim) altos, com HDL-colesterol
(bom) baixo) e a resistência à insulina (pré-diabetes). Nos últimos anos,
os estudos clínicos deixaram claro
que o tipo de distribuição de gordura
corporal pode ajudar a estratificar o
risco cardiovascular.
Na década de 40 o risco era mais
associado com a obesidade “androide” (obesidade abdominal alta ou
corpo em “forma de maçã”) do que
com a obesidade “ginoide” (obesidade corporal mais baixa ou corpo
“em forma de pera”). Atualmente,
sabe-se que há uma relação entre
o risco cardiovascular e o volume de
gordura intra-abdominal (dentro da
cavidade abdominal, ao redor dos
órgãos ou neles, como a esteatose
hepática). Podemos quantificá-la
através de exames sofisticados,
como a ressonância magnética, ultrassonografia de abdômen ou de
uma maneira bem simples: a medida da circunferência da cintura, que
não deve ultrapassar 102 cm nos
homens e 88 cm nas mulheres, conforme recomendação da Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
A Síndrome Metabólica (SM)
é um conjunto de fatores de ris-
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co que associados elevam as
chances de desenvolver doenças
cardíacas, derrames e diabetes,
além de aumentar a mortalidade
geral em cerca de 1,5 vezes e a
cardiovascular em cerca de 2,5
vezes. Nos Estados Unidos estima-se que 24% da população
adulta seja portadora da SM e
que aproximadamente 50 a 60%
dos americanos com mais de cinquenta anos também fazem parte dessa preocupante população
de alto risco cardiovascular.
No Brasil, o Estudo do Rio de
Janeiro, iniciado em 1983, avaliou
a pressão arterial em mais de 7 mil
jovens e seus familiares, analisando
seus fatores de risco cardiovascular.
Os resultados deste estudo mostraram uma relação direta entre a pressão arterial e o peso corporal dos
jovens e seus familiares. Segundo
dados do IBGE, houve uma evolução no perfil antropométrico-nutricional de toda a população brasileira,
incluindo crianças e adolescentes
entre 1974-1975 e 2002-2003. Alguns fatores contribuem para o aparecimento da SM: os genéticos (20
a 30%), o excesso de peso (especialmente na região abdominal) por
ingesta de alimentos ricos em carboidratos de cadeia simples e a vida
sedentária. Os fatores de risco são
os seguintes: acúmulo de gordura
abdominal; HDL colesterol inferior a
40mg/dl em homens e 50mg/dl nas
mulheres; níveis de triglicerídeos
maiores que 149mg/dl; pressão arterial maior que 134/84 mmHg e, final-

mente, glicemia elevada, 110mg/dl
ou superior. Quando três ou mais fatores de risco estão presentes, estamos diante da síndrome metabólica.
Observação: Há muitos outros
exames além desses que mostram
alto risco de doença cardiovascular.
Segundo as pesquisas, um em
cada cinco adultos nos Estados
Unidos tem a SM, que ocorre com
mais frequência entre os africanos,
hispânicos e asiáticos e aumenta
com o envelhecimento e mais ainda
se a pessoa tem uma vida sedentária. A maioria não tem sintomas,
entretanto, correm o risco de desenvolver doenças graves, como o
infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e o diabetes.
Um “acidente” não se sabe se
vai acontecer, e se for acontecer,
não se sabe quando, não é verdade? Por isso se dá o nome de
“acidente”!! Não se esqueça que
a maioria das pessoas que sofrem um Acidente Cardiovascular
geralmente não estava sentindo
nada alguns minutos antes. Por
isso é chamado de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A pessoa
não sente as alterações que estão acontecendo em seu corpo e
de repente acontece a formação
de um coágulo dentro de uma artéria cerebral ou do coração que
obstrui a circulação sanguínea e
pronto!! Já era!!
Está comprovado que exercício
físico e dieta são considerados terapia de primeira escolha levando à redução expressiva da circunferência
abdominal e da gordura visceral, podendo ainda melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo os níveis de
glicose. Simultaneamente há redução da pressão arterial e nos níveis
de triglicérides, bem como aumento
do HDL-colesterol. Há recomendações em relação ao plano alimentar
como reduzir a ingestão de calorias
sob a forma de carboidratos de cadeia simples (açúcares, farináceos,
laticínios, industrializados com xarope de milho, etc., ...) e mudar o consumo de gorduras saturadas para
gorduras insaturadas, assim como
reduzir o consumo de gorduras trans
(hidrogenada) e aumentar a ingestão
de frutas, hortaliças, leguminosas e
cereais integrais, diminuindo a ingestão de açúcar e sal, consumidos
habitualmente em excesso.
Por isso, é muito importante que
você procure um médico que cuide
de sua saúde enquanto ainda não
está tendo sintomas, para que ele

possa fazer uma avaliação integrativa e funcional de seu corpo
através de exames detalhados e
individualizados, definir como ele
está e traçar uma estratégia junto
com você para que possam manter
ou promover a saúde, qualidade de
vida e longevidade saudável.

Dr. Bruno Gustavo Chagas
- médico cardiologista
CRM/RO 4359 RQE-RO 1140
- residência médica em Cardiologia pela
SBC/FUNCOR na Santa C. de Miseric. de
Ribeirão Preto-SP (2009)
- residência médica em Medicina Intensiva
pela AMIB na Santa C. de Miseric. de
Ribeirão Preto-SP (2011)
- pós-graduado em Nutriendocrinologia
Funcional pela Faculdade de Ciências da
Saúde de São Paulo-SP
- membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira
de Medicina Intensiva (AMIB)
ANGA – MEDICINA DIAGNÓSTICA
Cacoal-RO
CARDIOVIDA
Rolim de Moura-RO

E o saneamento básico?

Suicídio não é “frescura”!

O

O

- o que falta para avançar?

saneamento básico trata do
alicerce do bem-estar social.
Compõe-se do conjunto dos
serviços, infraestrutura e instalações
operacionais de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas
pluviais. A execução é da alçada de
cada município.
O bem-estar é direito garantido na própria Constituição. Assim,
o Congresso Nacional disciplinou
seus atores e o cronograma pela Lei
n° 11.445/2007, tendo como protagonistas os municípios brasileiros,
estabelecendo desde os princípios
fundamentais, que devem reger tal
gestão, até atribuições comuns e específicas de cada ente da federação,
impondo novas atribuições e prazos
para suas ações.
A ignição da implantação das políticas de saneamento básico são os
planos municipais de saneamento
básico, instrumentos indispensáveis
para sua implementação que deve
ser fruto de audiências públicas. São
também obrigatórios para a contratação ou concessão de serviços, bem
como para o recebimento de recursos financeiros da União. É importante destacar que os planos devem
ser elaborados pelo titular do serviço, ou seja, o município. Trata-se de
uma tarefa que não pode ser transferida, e deve envolver toda a comunidade (usuário) e os órgãos da burocracia estatal dos entes municipais.
Estima-se que 65% das interna-

ções em hospitais de crianças com
menos de dez anos sejam provocadas por males oriundos da deficiência ou inexistência de esgoto e água
limpa, que também surte efeito no
desempenho escolar.
A realidade é que os municípios da nossa região, principalmente os de pequeno porte e
também economicamente mais
sensíveis, sequer iniciaram este
debate, e o marco regulatório (Lei
n° 11.445/2007) já caminha para
o aniversário de um decênio de
vigência com poucos resultados.
É preciso dar o primeiro passo. O Poder Legislativo de cada
município deve provocar este debate, já que sem o plano, sequer
será possível captar recurso do
primo rico: a União. Aos candidatos do pleito municipal sempre
fica a pergunta: e o saneamento
básico? O que será feito?

Dr. Marcio Antonio Pereira
- advogado OAB/RO 1615
Fone: (69) 3442-5177
Rolim de Moura-RO

suicídio sempre esteve presente em nossa sociedade
e é um problema de saúde
pública, sendo muitos deles improvisados e vindos de atos impulsivos e agressivos, ocorrendo
com pessoas antes consideradas
“perfeitamente normais”.
Aqueles com ideações suicidas
apresentam mudança de comportamento, tornam-se calados ou
agitados, sentem-se muito tristes,
sozinhos, culpados, rejeitados, não
se sentem compreendidos e a morte
surge como resposta ao fim do sofrimento. Todo ano no Brasil são registrados cerca de dez mil suicídios
e 17% das pessoas já pensaram em
algum momento em tirar a própria
vida. Estatisticamente, as mulheres
cometem 3 vezes mais tentativas de
suicídio que os homens, porém são
eles que apresentam uma mortalidade 4 vezes maior, por utilizarem
métodos mais agressivos (arma de
fogo, enforcamento, e saltos de lugares altos). Já as mulheres utilizam
medicamentos e uso de agrotóxicos.
O suicídio geralmente é o resultado de doenças psiquiátricas
como os transtornos afetivos ou do
humor (mania e depressão), transtornos psicóticos (esquizofrenia),
fatores genéticos, uso abusivo
de substâncias psicoativas (álcool e drogas), doenças orgânicas,
principalmente em pacientes com
doenças graves, terminais e crônicas. Frases do tipo “prefiro morrer”, “sou um peso para os outros”,

“para mim, a vida perdeu o sentido”, podem ser sinais de alerta.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, promover
o manejo de pacientes suicidas
é um desafio para o médico psiquiatra, tendo este profissional um
papel fundamental na prevenção
do suicídio, com a terapia medicamentosa e orientações quanto ao
acompanhamento psicoterápico.
Trabalhar contra o preconceito é
uma das formas de prevenção.
Não devemos subestimar o suicida, pois muitos casos não são
prevenidos, mas a habilidade em
lidar com o problema fará com que
milhares de vidas sejam salvas se
adequadamente abordadas e tratadas. Oriente-o a procurar um psiquiatra ou o CAPS mais próximo.

Dra. Johanna Paula Xavier
- médica clínica-geral CRM/RO 4124
- graduada pela FACIMED
- especializanda em Psiquiatria pela
Faculdade IPEMED de Ciências Médicas/
Belo Horizonte-MG
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –
CAPS 1 - Pimenta Bueno-RO
HOSPITAL MUNICIPAL
Espigão do Oeste-RO
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Conheça os maiores vilões do
SEU SORRISO

E

m nosso consultório
percebemos que os
pacientes têm muitas dúvidas em relação à
prevenção dos problemas
de saúde bucal. Elas vão
desde como escovar os
dentes, o uso do fio dental, até problemas mais
sérios, como por exemplo,
sangramento na gengiva
ou a perda de um dente.
Alguns acham que escovar os dentes com força os tornará mais limpos. Esse costume acelera o desgaste do esmalte do dente e a gengi-

va sangra com facilidade.
O hábito de roer unhas
torna os dentes mais fracos e trincados, contribuindo para a sua quebra. Além
desse problema, contribui
para o aparecimento de
bactérias na boca que estavam embaixo das unhas.
O cigarro é, sem dúvida,
o maior vilão do seu sorriso.
Além de causar mau hálito, o fumo deixa os dentes
amarelos, inflama a gengiva, facilitando a doença periodontal e ainda provoca o
aparecimento do câncer na
boca ou na garganta.

Por isso, procure manter hábitos saudáveis no
seu dia a dia. Adicione na
sua alimentação alimentos fibrosos; que ajudam
na limpeza dos dentes;
alimentos ricos em cálcio;
que ajudam os dentes a
ficarem mais fortes; e ingira bastante água; que
contribui para a limpeza
dos dentes. Além disso,
em muitos municípios a
água de abastecimento é
fluoretada, e o flúor fortalece o esmalte dos dentes, deixando-os menos
suscetíveis à cárie.

Implantes Dentários
Guiados por Computador
Sem Corte e Sem Pontos.
Dr. Roberto Gonçalves
Cirurgias Bucomaxilofaciais
Implantes Dentais
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Especialista em Ortodontia

Artroplastia cervical

- recuperando os movimentos da coluna

H

érnia de disco, escoliose,
lordose, dor ciática, osteoporose... muitas pessoas não gostam nem de ouvir
falar nessas doenças tamanha
a intensidade de suas dores e
desconfortos. Segundo dados
de pesquisas recentes, pelo menos 80% dos brasileiros sofrem
com alguma dessas patologias
que atingem a coluna vertebral,
principalmente as doenças degenerativas como a discopatia e
a hérnia discal. Na maioria dos
casos, tratamentos simples com
o uso de relaxantes musculares
ou fisioterapia aliviam os sintomas, mas há casos em que a
intervenção cirúrgica é a única
saída para controlar a doença.

A recuperação dos movimentos
Novidade entre os tratamentos de doenças da coluna, principalmente de hérnias
ou desgaste da coluna pelo
envelhecimento, a artroplastia
é uma maneira mais rápida e
menos agressiva para o paciente, além de haver menor
possibilidade de complicações
e alta em poucos dias. Uma das
principais vantagens deste tipo
de prótese é que ela preserva
o movimento natural da coluna.
Essas dores no braço, na
perna, formigamento nos pés
e nas mãos, dormência nos
braços e nas pernas, diminui-

ção de força e atrofia de musculatura, eram tratados com a
artrodese. O procedimento usa
a técnica de fixação óssea com
parafusos e placas, o que limita
os movimentos do paciente.
A coluna é o que sustenta o esqueleto humano e dá o
movimento ao nosso pescoço
e tronco. Com a artrodese há
uma fusão de uma das vértebras dessa coluna. Isso significa que após a cirurgia haverá
uma restrição do movimento
nessa articulação.
A artroplastia é indicada em
casos de espondilolistese, hérnia discal recidivante, trauma
e tumores. É a melhor opção

para o paciente devido aos vários benefícios: manutenção da
movimentação normal da coluna
cervical, menor risco de necessidade de nova cirurgia, melhores
resultados clínicos, menor incidência de dor pós-operatória,
menor incidência de disfagia
(dificuldade para deglutir), melhores resultados neurológicos
e restauração da coluna cervical
aos parâmetros fisiológicos.
Se podemos oferecer todos
estes benefícios ao paciente,
preservando sua mobilidade
normal, por que recair sobre
uma técnica antiga que não lhe
traria tantos benefícios e ainda
lhe limitaria a mobilidade?

Como é feito o procedimento
Através de uma incisão na
parte anterior do pescoço, o disco inteiro é retirado, sendo substituído por uma prótese de metal
e polietileno de alta densidade.
A prótese permite que o espaço
discal volte a realizar movimentos dentro dos limites normais,
restituindo o balanço mecânico
adequado da coluna.
Nesse tipo de cirurgia há a utilização de componentes móveis.
Ainda é considerada uma nova
tecnologia, mas já é preferida em
muitos casos de cirurgia da coluna
vertebral. Ela alia ótimos resultados à satisfação dos pacientes.

Dr. Edilton Oliveira dos Santos
- médico neurocirurgião
CRM/RO 3272 RQE 947
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Cacoal-RO
HOSPITAL CÂNDIDO RONDON - HCR
CLÍNICA DE UROLOGIA JORGE DALL’OGLIO
Ji-Paraná-RO
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Você precisa do corretor
de seguros?

A

partir da década de 90, o corretor
de seguros se consolidou como o
principal canal de distribuição de
seguros do Brasil. É um dado importante porque espelha o resultado de uma
longa luta, de mais de vinte anos, principalmente contra as agências bancárias. Como conhecem bem os produtos
com que trabalham, os corretores de
seguros dão um atendimento melhor
para os segurados. Este é o dado que
importa: assessorado por um corretor
competente e de confiança, o segurado, ou seja, o cidadão que pretende
proteger seu patrimônio ou sua capacidade de atuação, tem chances concretas de comprar melhor um produto
da maior importância, mas que, se for
comprado errado, não vai atender sua
finalidade, deixando de desempenhar
o forte papel social que lhe cabe.
Seguro é um contrato complexo,
com características únicas, que o tornam desconhecido do grande público
no mundo inteiro. É aí que os canais
de venda mais sofisticados são importantes, e, entre eles, o mais importante
é sem dúvida nenhuma o corretor de
seguros. O corretor é; por definição e
até por lei; o representante do segurado junto à Seguradora. Portanto, cabe
a ele cuidar dessa relação, agindo não
apenas como vendedor, mas principalmente como consultor na indicação da
apólice, e defensor do segurado após
a ocorrência do sinistro. Mas, atenção!
• JAMAIS pague qualquer valor em
dinheiro, cheque, cartão de crédito ou
depósito bancário diretamente ao corretor de seguros. Os prêmios deverão ser
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sempre pagos à Seguradora.
• SEMPRE peça sua via da proposta,
confira o perfil e questionário de avaliação do risco e NUNCA omita informações sobre os condutores do veículo,
pois havendo divergências, dará à seguradora o direito de não indenizar na
ocorrência de sinistros.
• Peça referência do seu corretor de
seguros. Veja o histórico na sociedade, afinal, você está confiando seu
patrimônio a ele e, por fim, exija a entrega da sua apólice de seguros. Ela é
a GARANTIA de que está realmente
TUDO SEGURO.

Elizeu Dias dos Santos
- empresário, corretor de seguros
- técnico em Contabilidade
Rua José do Patrocínio , 1716 - Centro
(entre a Av. Dois de Junho e a Av. Porto Velho)
Fone: (69) 3443-2405 / 3443-1175
Fone: (69) 3443-2405 Cacoal-RO
contato@tudoseguro.ltda
www.tudosegurocorretora.com.br

Seu empregado está sofrendo
dano existencial?

O

direito de ser indenizado quando
vítima de dano existencial, já é
uma realidade no direito brasileiro. Esse tipo de dano se caracteriza
quando o trabalho excessivo frustra
projetos de vida do empregado, ou inviabiliza sua convivência familiar, ou
social.
Recentemente a Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho manteve
o pagamento de indenização por dano
existencial no valor de R$ 20 mil à ex-empregada de uma empresa devido à
jornada excessiva de trabalho. Ao condenar a empresa, o Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região (RS) constatou no processo que o prejuízo do
convívio familiar da trabalhadora teria
causado o fim do seu casamento.
A autora do processo trabalhou durante cinco anos para sua empregadora como analista de gestão, controlando indicadores de custo e coordenando
processos. O serviço, como destacou o
TRT, envolvia o controle de inúmeros
setores da empresa, com uma “extensa
jornada de trabalho”, das 8h às 20h, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
aos sábados, e das 8h às 13h em dois
domingos ao mês.
Para o TRT o dano existencial
foi demonstrado na “árdua rotina de
trabalho que restringia o exercício
das atividades que compõem a vida
privada”, causando à ex-empregada
“um prejuízo que comprometeu a realização de um projeto de vida”. Ainda,
de acordo com o regional, as provas
testemunhais e o próprio depoimento
da autora do processo deixaram claro

que o excesso de trabalho, responsável pelo pouco tempo de convívio
familiar, teria causado o fim do seu
casamento de quatro anos.
Para o ministro do TST, Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
relator do recurso, o conjunto de
provas apontadas pelo regional demonstrava as excessivas jornadas
da trabalhadora. 14 horas por dia,
segundo o processo. Por isso a condenação foi mantida. Notícia veiculada em http://www.tst.jus.br/noticias
em 07/10/2015.

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

Os tipos de lentes ideais para os seus óculos

C

onhecer os diferentes tipos de
lentes oftálmicas é fundamental para quem tem necessidade de usar óculos de grau. Atualmente, e devido a toda a evolução
na área da oftalmologia, as pessoas
podem pensar em conforto e optar
por óculos de grau adaptados ao
seu problema e ao seu estilo de vida.
Para receber os melhores conselhos
e esclarecer qualquer dúvida, é importante consultar um oftalmologista.
Mas confira algumas dicas para
saber mais sobre o assunto e conversar com seu médico.
As lentes oftálmicas podem ser
classificadas de acordo com três
critérios:
• o material usado para sua fabricação: Existem as versões inorgânicas ou em vidro, e as orgânicas,
como as acrílicas. Qualquer uma tem
suas vantagens e desvantagens.
No entanto, as acrílicas são muito procuradas, pois são mais leves e duráveis do que as de vidro e apresentam uma excelente
qualidade visual.
• o valor dióptrico: Nesse caso, as
opções incluem as convergentes e

as divergentes. O uso de uma ou de
outra está diretamente relacionado
ao problema oftálmico a ser corrigido. Por exemplo, no caso de miopia,
são utilizadas as divergentes, que
são mais espessas nas bordas do
que no centro, enquanto as convergentes são mais grossas ao meio e
finas nas bordas, sendo indicadas
para casos de hipermetropia.
• o tipo de foco: As lentes podem
ser monofocais, bifocais e multifocais ou progressivas. As monofocais são apenas para um campo
de visão. Já as bifocais permitem
enxergar tanto de perto como de
longe, pois possuem dois campos
de visão. E as multifocais apresentam muitas vantagens, pois
permitem que a pessoa enxergue
de longe, meia-distância e perto,
oferecendo uma visão ininterrupta.
Outras características podem
ser consideradas em sua escolha, como as antirreflexo, importantes para quem dirige muito
ou fica várias horas em frente ao
computador, e as antiabrasivas,
que são mais resistentes a um dia
a dia mais agitado, estando prote-

gidas contra pequenos riscos.
Fique informado e cuide de sua
visão da melhor forma. Seu médico
lhe passará as orientações necessárias para o seu caso.

dolorosa crônica, não evolutiva, que
se caracteriza pela presença de dores musculares generalizadas em
múltiplos pontos e está geralmente
relacionada ao estresse, à depressão ou outros fatores emocionais.
Caracteristicamente, aquele que tem
fibromialgia não tem o sono bom.
São 18 os pontos no corpo que
podem apresentar dor nos casos
da doença: na região alta do peito; em cima dos ombros; atrás do
pescoço; na região cervical; nas
costas; cotovelos; glúteos; quadris e joelhos. Para o paciente que
tem dores em vários desses pontos, fez vários exames de imagem
e todos se mostraram normais, a
possibilidade de apresentar fibromialgia é muito grande.
O tratamento da doença é lento e consiste de algumas etapas:
1) orientação do paciente para
que entenda o problema, especialmente em relação ao seu caráter não evolutivo; 2) medicamentos para diminuir a dor e melhorar
o sono; 3) prática de exercícios
físicos; 4) suporte psicológico.

O tratamento é difícil e demorado, com o objetivo de diminuir a
dor, restabelecer o equilíbrio emocional e a melhoria da qualidade do
sono e do condicionamento físico.

Dra. Talita Sayuri Utzumi
- médica CRM/RO 2771
CLÍNICA UTZUMI
Rolim de Moura-RO
Responsável técnico:
Dr. Luiz Toshio Utzumi
- médico CRM/RO 1163

Fribromialgia
- dores no corpo todo

S

e você é uma pessoa que
se queixa de “dores no corpo todo” ou conhece alguém
que sofra desse problema, sabe o
quanto é ruim e como é difícil diagnosticar a causa do problema.
Segundo a Revista Brasileira
de Reumatologia, 2% da população sofre de fibromialgia, isto é,
sensibilidade exagerada em alguns pontos do corpo, os chamados tender points. Ainda de acordo
com a publicação, esse número
equivale de 5% a 10% do total de
consultas médicas em geral.
A fibromialgia é uma síndrome

Fonte: Instituto do Joelho

Dr. Marcus Vinícius Oliveira Moura
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 1783 RQE 364
- terapia por ondas de choque
- pós-graduado em Dor
HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO-HGO
Cacoal-RO
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Abuso do direito de tributar
– tributação e proibição do confisco

N

O pH da água

- é um fator relevante à saúde?

O

pH da água não é um fator
relevante para a prevenção e/ou tratamento de
doenças, já que haverá alteração
no pH durante o processo de digestão através do suco gástrico,
no estômago e, posteriormente,
pelo suco pancreático, no intestino. Já o consumo em quantidades
adequadas de água mineral é essencial à vida, afinal todos os processos metabólicos ocorrem em
meio aquoso. A falha na reposição
hídrica pode levar à desidratação,
falência cardiovascular, choque
térmico e até a óbito.
A legislação nacional (Portaria
n°2914/2011) e a internacional
(WHO,2011) não estabelece valores de pH para água de consumo
humano relacionados à proteção
à saúde. Apenas com a finalidade
para fins operacionais de tratabilidade de água, as legislações
recomendam que o pH da água
no sistema de distribuição pública seja mantido entre a faixa de
pH 6 e pH 9,5, visando facilitar o
tratamento da água nas diferentes
etapas (floculação, sedimentação
e cloração), bem como evitar a
ocorrência de problemas no servi-

ço de abastecimento quando for o
caso de tratamento de água.
Há uma diferença na composição das águas minerais, incluindo
o pH, pois depende da fonte de
onde foram captadas, que é o que
definirá seu conteúdo de sais minerais e oligoelementos (microminerais essenciais para a existência
humana), em razão da diversidade
de tipos de rochas por onde ela é
filtrada naturalmente. Pode-se dizer então que cada água mineral
tem a sua própria digital.
Fonte: Informativo ABINAM 2015

ossa Constituição Federal
no artigo 150, inciso IV, não
admite imposto que resulte
em confisco. O chamado imposto
confiscatório é aquele que absorve grande parte do valor da propriedade ou de sua renda.
Milhares de casos são levados
a análise do Judiciário, vez que a
Constituição Federal apenas proibiu o efeito confiscatório, sem, no
entanto, estabelecer qual o limite
para não chegar ao confisco.
Considera-se confiscatória, por
exemplo, a multa aplicada de forma
desarrazoada, que excede o limite
da capacidade contributiva ou que
comprometa o patrimônio.
Em recente julgamento o STF
acabou por impor limite ao percentual aplicado à multa, de tal
forma que as penalidades que ultrapassarem 100% acabariam por
violar o princípio do não confisco.
Assim, quanto à multa a ser aplicada sobre o valor de tributo não
recolhido, existe ao menos um
limite máximo para se considerar
legítima a imposição desta.
A decisão não abrange todos os
casos de multas fiscais, vez que em
muitos casos não existe a falta de
recolhimento do tributo, mas entre
outros, há falta na entrega de informações à autoridade fiscal, atraso
na entrega de declarações, e erro
na emissão de documentos fiscais.
Nesses casos o próprio STF
adotou por meio do voto no RExt

754.554/GO, posicionou-se no
sentido de que mesmo uma multa
de 25% pode ser declarada confiscatória, caso ultrapasse o valor
da própria obrigação.
Deste modo, diante da falta de
definição constitucional do “confisco” em matéria tributária, a avaliação dos excessos praticados pelo
fisco cabe aos nossos tribunais,
que, sobretudo, devem observar o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, podendo chegar a reduções consideráveis das punições
impostas ao contribuinte.

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

Responsável técnica
Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT
- CRQ 14100291
- responsável técnica da Lind’Água
Pimenta Bueno-RO
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Por que contratar um arquiteto? Implante coclear

É

comum se ouvir falar que contratar um arquiteto deixa a obra
mais cara. A verdade, no entanto,
é que a contratação desse profissional
deve lhe trazer não só economia como
também a satisfação da realização de
um sonho. O arquiteto é mais que um
profissional técnico, ele busca primeiro
compreender o estilo de vida do cliente
e demais moradores, para depois planejar o imóvel, de acordo com as necessidades específicas de cada família.
Um projeto arquitetônico de qualidade, bem feito, é um dos melhores
investimentos de uma obra. É através
dele que os ambientes são dimensionados de maneira correta, evitando-se desperdícios de áreas. As
aberturas são projetadas de maneira
consciente privilegiando paisagens e
orientação solar, resultando em conforto e bem estar, além de futura economia com iluminação artificial. Ou
seja, a contratação de um arquiteto
minimiza custos a curto e longo prazo, além de ser a garantia de um imóvel regularizado, construído dentro
das normas técnicas e de segurança
Porém, o medo de se pagar caro por
esses serviços faz com que muita gente pule etapas, não contratando algum

dos profissionais essenciais nesse caminho para a realização de um sonho.
A expressão popular “o barato
sai caro” cairia como uma luva na
grande maioria dos casos. Assim
sendo, contrate um bom arquiteto e
valorize o seu investimento com um
projeto personalizado.

Andressa Zampoli
Franciele Bussola
- graduada em Arquitetura e Urbanismo
- graduada em Arquitetura e Urbanismo
pela UNIDERP/Campo Grande-MS
pela UNIC/Cuiabá-MT
- pós-graduada em Metodologia e
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior
Didática do Ensino Superior
urban_arquitetura
Urban Arquitetura - Av.: Porto Velho, 2703 - Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3443-4228 Cel: 9930-9957 | urbanarquitetura@hotmail.com
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- uma solução para a surdez

O

implante coclear é um aparelho implantado na orelha
cirurgicamente e capaz de
estimular diretamente o nervo auditivo, causando sensações sonoras.
O aparelho tem uma porção interna
que fica dentro da orelha do paciente
e uma porção externa que é acoplada logo atrás da orelha e se mantém
em posição por meio de um imã.
Não é uma tecnologia nova. O implante coclear já é usado no mundo
todo há mais de 30 anos e não é uma
tecnologia experimental. Há aproximadamente 220 mil pessoas implantadas
no mundo. Infelizmente, por questões
políticas e também por falta de profissionais capacitados, o implante coclear
demorou a se popularizar no Brasil.
Em linhas gerais, esta técnica é
indicada para pessoas com perda
auditiva severa a profunda bilateral
que não têm benefício com aparelhos auditivos convencionais. É claro
que existe uma infinidade de nuances na indicação do implante coclear
que devem ser discutidas com o paciente ou, no caso das crianças, com
os familiares e responsáveis.
Quem coloca um implante coclear não volta a ouvir normalmente.
Permite que a pessoa implantada
volte a ouvir sons. Em muitos casos
é possível inclusive compreender a
fala humana, mas certamente não
se trata de uma audição normal.
Há pacientes implantados que conseguem falar ao telefone como também
há pacientes cujo implante ajuda apenas a perceber os sons sem conseguir

compreender a fala. O quanto a pessoa
implantada será capaz de compreender, depende de muitos fatores, dentre
eles o tempo que a pessoa ficou sem
ouvir, se o paciente já ouviu em algum
momento ou não, se tem algum código
linguístico estabelecido (sabe se comunicar de alguma forma), etc..
Pessoas que ouviam normalmente
e, por qualquer motivo, vieram a perder a audição e então foram implantadas, relatam que o som proporcionado
pelo implante coclear é um tanto robótico, metálico. Por outro lado, devolver
a alguém que nada escuta alguma
sensação sonora, muitas vezes permitindo a compreensão da fala, é sem
dúvida um grande progresso.
Fonte: implantecoclear.net

Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549 RQE 377
OTORRINO CLÍNICA
Cacoal-RO

Conceitos atuais na Cirurgia Plástica e na Cirurgia Pediátrica

O que há de novo em cirurgia
plástica?
Dr. Leônidas: Os conceitos mais recentes são os que valorizam os procedimentos menos invasivos, com
maximização de resultados realçando a triangularização facial, potencialização das conexões vasculares
e da rede de colágeno e elastina,
mínimas lesões linfáticas, ou seja,
procedimentos pequenos e múltiplos
com associação de técnicas visando
a reativação da pele e prevenção do
envelhecimento.
Por favor, há alguns exemplos?
Dr. Leônidas: Associar fios de elevação facial, com volumizadores, laser,
peelings e botox, que podem retardar
a necessidade de um lifting facial.
Mas não são incompatíveis, uma vez
que são complementares.

procedimentos podem ser feitos
em consultório, sem hospitalização,
com mínima anestesia local e sem
necessidade de afastamento das
atividades habituais do paciente.
E quanto às próteses mamárias?
Dr. Leônidas: Também em relação
a elas houve evoluções. Hoje já
estamos na 5ª geração de próteses. Utiliza-se as texturizadas que
diminuem enormemente o risco de
contraturas capsulares e evitam
as perdas de silicone através da
membrana da prótese. Os modelos
atuais aumentam a conicidade da
mama, corrigindo a posição e têm
maior durabilidade. É, sem dúvida,
o procedimento mais praticado em
cirurgia estética.

O que são fios de sustentação
facial?
Dr. Leônidas: São fios absorvíveis
com pequenos microcones que
permitem elevar os tecidos faciais
caídos, ao mesmo tempo que potencializam a formação de colágeno e elastina, bem como o aumento
da vascularização. Muitos destes

Quais são as cirurgias mais
frequentes?
Dr. Leônidas: Nas mulheres, as próteses mamárias, seguidas de perto
pela lipoaspiração, abdominoplastia
e mamoplastia de elevação. Nos homens, a cirurgia de pálpebras, nariz e
orelhas. São cada vez mais frequentes os pequenos procedimentos combinando técnicas com o uso de botox,
preenchimentos e bioplastia.

Dr. Leônidas Varella Souza

Dr. Marcelo Ferrari

- cirurgião plástico

- cirurgião pediátrico e urologista infantil

CRM/RO 4190 RQE 1056

CRM/RO 1366 RQE 1684

- especialista pela

- título de especialista e formação no

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Rio de Janeiro e na Europa

CLÍNICA TIUSSI
Vilhena-RO
CENTER CLÍNICA
Ji-Paraná
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Cacoal-RO

CLÍNICA TIUSSI
Vilhena-RO
CENTER CLÍNICA
Ji-Paraná
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Cacoal-RO

Como surgiu a Cirurgia Pediátrica?
Dr. Marcelo: A Cirurgia Pediátrica
surgiu na segunda metade do século
XX em virtude de alguns cirurgiões da
época observarem como as patologias
cirúrgicas na criança eram diferentes
em gênese e correção se comparadas
com os adultos. O advento de novas
técnicas cirúrgicas, o treinamento de
médicos como cirurgiões pediátricos,
o surgimento das UTIs pediátricas e
neonatais, da alimentação parenteral,
entre outros eventos, trouxeram como
resultado a possibilidade de sobrevida
de bebês extremamente pequenos,
prematuros, de baixo peso e com patologias congênitas que no passado eram
incompatíveis com a vida. A Cirurgia
Pediátrica não se tornou uma exceção
e sim uma necessidade na correção de
patologias cirúrgicas em crianças, as
quais possuem defeitos de desconhecimento de cirurgiões gerais que não
passaram por tal treinamento e na sua
maioria desconhecem a origem dessas
patologias, mesmo as mais simples.
Como atua o cirurgião pediátrico?
Dr. Marcelo: O treinamento do cirurgião pediátrico não inclui somente o domínio de técnicas, mas também a lida
diária com crianças, a maneira correta
da abordagem, os cálculos de medicações, soluções de hidratação, drogas,
etc.. Tudo isso torna o cirurgião pediátrico o especialista adequado frente a um
recém-nascido, uma criança maior ou
mesmo um adolescente com patologia
que necessite de correção cirúrgica.

na região distal do pênis), infecções
urinárias de repetição, etc..
• as hérnias inguinais que devem
ser corrigidas tão logo sejam diagnosticadas, evitando-se assim o seu
encarceramento (aprisionamento do
conteúdo herniado na virilha ou bolsa
escrotal), tornando-se uma emergência médica;
• a criptorquidia (ausência do testículo na bolsa escrotal);
• a hipospádia (defeito onde a uretra
não termina na ponta do pênis);
• A infecção urinária de repetição
é outro problema que deve ser investigado de maneira incisiva. Se
não tratados adequadamente deterioram a função renal com o passar
de meses ou anos.
Como é a interatividade com outros especialistas?
Dr. Marcelo: O cirurgião pediátrico
mantém uma íntima relação de confiança e trabalho com o pediatra, com o intensivista pediátrico e o neonatologista
e muitas vezes trabalha a quatro mãos
com tais colegas na superação das dificuldades inerentes a patologias sofisticadas de bebês ou crianças maiores,
obtendo resultados mais promissores
e superando expectativas. Aos pais e
familiares fica a certeza de que ao optar
pela escolha de um cirurgião pediátrico
para corrigir um defeito cirúrgico no seu
filho(a), estará frente a um especialista
adequadamente treinado e habilitado.

Quais são as patologias mais comuns que precisam de correção
cirúrgica na infância?
Dr. Marcelo: As mais comuns são:
• A fimose, avaliada caso a caso e
com indicação cirúrgica associada a
casos de balamopostites (infecções
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A importância da avaliação cardiológica para a prática de
atividades físicas

A

tualmente vem aumentando exponencialmente o
número de praticantes de
atividades físicas. E isso é ótimo,
haja vista a epidemia de sedentarismo, obesidade e de doenças crônicas cardiovasculares e
metabólicas, tais como diabetes
melitus, infartos e AVC.
Paralelamente, cresce a necessidade de divulgar a necessidade
de uma avaliação adequada das
condições do indivíduo quanto à
sua aptidão para praticar as diversas modalidades em suas mais
variadas intensidades.
Esporadicamente
presenciamos através da mídia óbitos
ocorridos durante práticas esportivas profissionais e amadoras,
tais como jovens jogadores de
futebol que morrem em campo
ou pessoas que falecem durante
um treino na academia.
A avaliação de participantes
em esportes profissionais já está
bem difundida, porém para os
frequentadores de academias ou
esportistas amadores a controvérsia persiste, não sendo ainda
obrigatória no Brasil. Mas, com
certeza, uma adequada avalia-
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ção médica antes do início das
atividades físicas pode evitar
surpresas bastante desagradáveis. Principalmente porque atualmente as atividades de alta intensidade (com maiores cargas
e/ou tempos prolongados) estão
cada vez mais em evidência,
expondo os pacientes a riscos
cada vez maiores.
Tal avaliação, visando definir
as condições clínico-cardiológicas do paciente, vai constar de
uma detalhada anamnese e um
exame físico geral, com ênfase no aparelho cardiovascular,
complementada com um eletrocardiograma e exames laboratoriais. Os demais exames podem
ser solicitados dependendo do
perfil individual de cada um.
É importante salientar que a
avaliação realizada de rotina nas
academias refere-se à avaliação
das condições físicas do indivíduo,
não refletindo as condições cardiovasculares e de saúde geral.
Entre os principais pontos a
serem avaliados estão a presença de sintomas que indiquem doenças cardiovasculares (dor no
peito, falta de ar, palpitações, ce-

faleia, edemas), presença de antecedentes pessoais ou familiares de cardiopatias, morte súbita
e síncopes, além do tipo e grau
da atividade física pretendida.
As principais causas de desfechos desfavoráveis durante a
prática de atividades físicas incluem a cardiomiopatia hipertrófica, displasia arritmogênica do
ventrículo direito, alterações cardíacas congênitas e isquêmicas,
além de cardiopatias reumáticas
e uso de drogas, essas últimas
frequentes em nosso meio, sendo todas estas doenças diagnosticáveis por avaliação adequada,
tornando possível evitar grande
parte dos eventos graves. No
caso de doenças como a hipertensão arterial e algumas arritmias, ajustes simples podem
garantir uma excelente evolução
ao paciente.
Atividade física é fundamental e, se feita de forma correta
e consciente, só irá melhorar
nossa qualidade de vida e nos
manter longe de várias doenças.
Sendo assim, MEXA-SE SEMPRE, mas avaliando antes suas
condições físicas e de saúde!

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista CRM/RO 2.340
- Cardiologia / RQE 718
- Clínica Médica / RQE 721
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
NEOMED
CEDIM
NOVAIMAGEM
Cacoal-RO

O que é o instituto da Revisão Criminal?

A

Revisão Criminal é um instrumento posto à disposição do condenado contra
a coisa julgada formal e material,
com o fim de reparar injustiças ou
erros judiciários, livrando-o da decisão injusta. É o que chamamos
revisão pro reo, não havendo em
nosso sistema a chamada revisão
pro societate. Trata-se de uma
ação autônoma de impugnação e
não de um recurso.
É cediço que no Processo
Penal, a busca pela verdade
real há de prevalecer sobre a
forma, sendo concebível remédio processual que permita ao
condenado requerer, a qualquer
tempo, aos Tribunais, nos casos
expressos em lei, que reexamine o seu processo já findo, para
que seja absolvido, ou beneficiado de alguma outra forma.
O instituto que possibilita o
referido reexame é a Revisão
Criminal prevista nos artigos
621 e seguintes do Código de
Processo Penal.
Tal instrumento se dará sempre contra decisões condenató-

rias, não cabendo quando o réu
tenha sido absolvido. Não há prazo para o seu ajuizamento, mas
exige-se o trânsito em julgado da
sentença que se quer revisar.
São legítimos para ajuizar a
ação o próprio réu ou o seu procurador legalmente habilitado ou, no
caso de morte do réu, esta poderá
ser intentada pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão;
não admitindo a lei outro parente.
Cumpre salientar que mesmo havendo morte do réu, a lei autoriza
a Revisão Criminal, visto que a
família poderá ter interesse moral
em inocentar o réu ou até mesmo
em ser indenizada, caso se comprove o erro judiciário.
Segundo o Código de Processo Penal, a Revisão Criminal será
admitida nos seguintes casos:
quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos; quando, após
a sentença, descobrirem novas

provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinem ou autorizem diminuição
especial da pena.
Desse modo, a referida ação
não poderá, de forma alguma,
agravar a situação do condenado
e o Tribunal está vinculado ao máximo da pena aplicada no juízo do
processo a ser revisado.

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

Pneumonia
- fique alerta!

A

pneumonia é um tipo de
infecção pulmonar que
pode ser causada por
bactérias, vírus, fungos, ou algum outro tipo de substância
que penetre nos pulmões.
Os sintomas costumam ser
tosse com catarro, febre, calafrios,
dor no peito para respirar, falta de
ar/ respiração ofegante e chiado.
O paciente mais idoso pode ficar
confuso e apresentar piora de outras doenças que seja portador,
em especial, do coração.
A confirmação do diagnóstico
é dada com a radiografia de tó-

rax (Raio-x), que também serve
para afastar a possibilidade de
outras doenças, como tuberculose, tumor, entre outros.
O tratamento é feito com antibióticos e medicamentos para
alívio de sintomas, como dor ou
febre. Pode ser necessário internar em alguns casos, dependendo do estado do paciente.
Pode ser uma doença grave,
necessitando de rápida confirmação e início do tratamento,
para evitar complicações, piora
do quadro ou morte. Procure
um especialista.

Dr. Guilherme Eler de Almeida
CRM/RO 4079 / RQE 1049
- Pneumologia
NEOMED
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Cacoal–RO
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A principal rede de idiomas do Brasil

mais dinâmico, divertido e natural, é estar livre de bloqueios
e inibições durante as aulas. O
material didático-tecnológico e
atualizado faz a diferença no
aprendizado do aluno! A Wizpen e os recursos de áudio
estimulam a conversação e
o aprendizado da pronúncia,
fala e escuta. Além disso, o
material conta com exercícios
e recursos que incentivam a
interação do aluno.

História da Wizard
- em Cacoal

E

m 2003, a professora Ana Lúcia da Silva
da Rocha inaugurou a
Escola de Idiomas Wizard
em Cacoal-RO. Com grande experiência no ensino
de inglês, formada em Pedagogia com especialização
em Administração Escolar e
estágios nos Estados Unidos
e Canadá, a Teacher Ana,
como é conhecida, optou
por essa escola que oferece
uma metodologia diferenciada. Com essa metodologia
a Wizard disponibiliza cursos que acompanham as
características particulares
de cada aluno, preparando-o para aproveitar totalmente o seu aprendizado. Desta
forma, sempre procurando
valorizar o aluno, a Wizard
continua a ser a principal
rede de ensino de idiomas
do Brasil. Já ultrapassou a
marca de 1.200 escolas e
não para de crescer.

A Wizard é pioneira no ensino de inglês em Braile. É a
primeira também a utilizar a certificação internacional TOEIC
como modelo pedagógico.

‘A WIZARD deseja a todos um
Ano Novo de muito sucesso!’

Diferenciais
A Teacher Ana nos mostra
que a metodologia é inovadora com foco nos resultados.
Na Wizard o processo
de comunicação é ensinado, aprendido e utilizado de
forma plena, com domínio
completo sobre fala, escrita, leitura e conversação.
É comprovado que, para
aprender um novo idioma, a
melhor forma é estar sempre
em contato com a língua. É
por isso que na Wizard, desde a primeira aula, o aluno
pratica a conversação apresentando resultados práticos
e imediatos.
Outro fator capaz de impulsionar o aprendizado e torná-lo

A Wizard acredita que
acompanhar as características particulares de cada aluno
é de extrema importância para
que seu aprendizado seja
aproveitado ao máximo. Por
isso, desenvolveu cursos sob
medida para os mais diversos
tipos de aluno, de crianças a
adultos, aprimorando-o pessoal ou profissionalmente, entre
tantos outros motivos que nos
levam a aprender um ou mais
novos idiomas.

‘WIZARD wishes you a
successfull New Year!’

A WIZARD oferece cursos
de inglês para crianças a partir
de 04 anos, jovens e adultos!

PROMOÇÃO

Venha conhecer a WIZARD
e fazer sua matrícula!
Ao matricular-se, você
estará concorrendo a uma
viagem internacional!
Fone: (69) 3443-5990
cacoal@wizard.com.br
Avenida Cuiabá, 1804, Centro
Cacoal-RO
facebook.com/wizard.cacoal
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Medo da anestesia

R

esolvi perguntar às pessoas mais próximas se elas
tinham medo da anestesia,
pois pergunto sempre aos meus
pacientes que vêm em consulta
pré-anestésica. A grande maioria
afirma que tem. Quando pergunto o que dá mais medo, as respostas são variadas. Uns falam:
tenho medo de não acordar, de
ficar aleijado, de ter dor na hora
da injeção, de não poder controlar meu corpo, de ter dor durante
a cirurgia ou após a mesma, de
vomitar, de ter uma alergia importante, e assim vai.
Com o intuito de tentar esclarecer, e ainda creio que fique alguma dúvida, apresento algumas
explicações:
1) Posso não acordar após a
anestesia geral?
– Com as técnicas avançadas
de monitorização intraoperatória
e medicamentos modernos no
mercado, a anestesia geral se
tornou muito segura, gerando
um sono tranquilo e um despertar suave e rápido.
2) Posso ficar aleijado?
– Usando as técnicas determinadas para cada procedimento, e
respeitando todas as condições
clínicas dos pacientes e o uso de
medicamentos, as possibilidades
são quase que inexistentes.
3) Posso ter dor na hora da
injeção?
– A dor é subjetiva para a maioria
dos tipos de anestesia loco-regional (bloqueio de membros superiores, raquianestesia ou peridural).
Você poderá não sentir nada ou
sentirá um desconforto, mas não
uma dor insuportável. As medica-

ções disponíveis no mercado podem dar a sensação de ardência
ao serem injetadas, mas não geram dor importante ou insuportável.
4) A agulha da Raqui é muito
grande!
– Sim, ela é feita para atravessar
várias camadas e chegar em um local extremamente delicado, por isso
usamos agulhas muito finas, que geram o menor desconforto possível e
diminuem a chance de ter dor de cabeça relacionada à Raquianestesia.
5) Pode acontecer de ter dor
durante a cirurgia?
– Não é comum, na grande maioria. Podemos fazer medicamentos
para atenuar e até tirar toda a dor.
Para as dores no pós-operatório,
atualmente contamos com um
grande arsenal medicamentoso
capaz de minimizar a dor em todos
os tipos de cirurgia. Converse com
o seu anestesiologista.
6) Quanto tempo dura a anestesia?
– A anestesia geral dura o tempo necessário para que o seu procedimento seja realizado e concluído.
7) Posso ter reação alérgica?
– A avaliação pré-anestésica serve para prever problemas e assim
planejar soluções que possamos
efetuar caso ocorra alguma intercorrência relacionada à condição
clínica do paciente. A alergia medicamentosa pode acontecer, mas
ela, na maioria das vezes, é previsível, e pode ser contornada com
a presença de profissionais treinados e medicamentos disponíveis.
8) E o anestesista tem algum
medo?
– Sim. O maior medo de um anestesista é uma doença rara chamada HIPERTERMIA MALIGNA, que

pode sim promover um desfecho
ruim ao paciente portador, desencadeado por medicamentos. Podemos prever com história familiar, e na consulta pré-anestésica,
sendo às vezes necessário exames específicos. E sempre que
podemos ter essa possibilidade,
nos armamos com medicamento
específico para essa patologia.
Ou seja, prever a possibilidade
de que os problemas apareçam,
faz com que possamos planejar
a melhor conduta e as melhores
opções de anestesia e tratamento
para cada paciente.
Anestesia praticada com seriedade, gera segurança ao paciente e a toda a equipe cirúrgica.

Dra. Roberta Miranda Soares
- médica anestesiologista
CRM/RO 2329 RQE 434
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Cacoal-RO
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Rato em refrigerante, lagartixa em leite condensado,...

Renovando a fachada
– ACM e vidro

- o dever do consumidor

Projetos Conceito Arquitetura

O

ACM-Aluminium Composite
Material, é um tipo de alumínio
pintado ou anodizado que pode
ser utilizado como revestimento para
fachadas. Sua maleabilidade permite
que o material seja moldado facilmente, possibilitando a criação de espaços
planos ou arredondados, recobrindo
colunas, pórticos, marquises e até
paredes inteiras, podendo também
ser usado na confecção de placas e
totens de comunicação visual. Além
de funcionar como um elemento decorativo com ótima durabilidade, o ACM
também é um isolante termoacústico.
O sistema Structural Glazing
ou pele de vidro, como é conhecido,
é composto por vidro termoacústico laminado, fixado em caixilhos
de alumínio com fita dupla-face ou
silicone. Além de fácil instalação,
ele é resistente às condições climáticas e garante uma ótima vedação.
Possui variação nas cores, possibilitando criar fachadas imponentes.
O uso desses materiais em conjunto no projeto arquitetônico garante
um acabamento elegante gerando um
grande impacto visual na edificação.

A

tualmente nos deparamos com
produtos adquiridos em farmácias, supermercados e demais
estabelecimentos comerciais que apresentam um objeto a mais em sua composição, tais como rato em refrigerante,
lagartixa em latas de leite condensado,
e outras coisas que podem afetar definitivamente a saúde do consumidor. O
que muitas pessoas não sabem, é que
o Código de Defesa do Consumidor
prevê em seu Art. 12. que: “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Luanna Russo - arquiteta
Aline Kümpel - arquiteta

Deste modo, quando por sorte ou
graça divina não ocorrer riscos à saúde,
em casos assim não deve o consumidor ficar inerte quanto ao que constatou
dentro do produto, ou mesmo que estivesse estragado consumiu e nada ocorreu, pois este produto é uma unidade
de um lote posto no comércio e a coletividade pode sofrer danos irreversíveis
se nada for feito para evitar esse mal.
Assim, o mais prudente é entrar em
contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa e
fazer uma denúncia, levar ao PROCON
a situação para que tome providências
junto aos demais órgãos competentes.
Caso isso não resolva, consulte um advogado para que em último caso ajuíze ação, isto também serve em casos
de indenizações por danos sofridos. O
importante é que o consumidor aja em
prol dos demais consumidores anônimos e evite males irreparáveis.

Cacoal, 29 de outubro de 2015

Avenida Sete de Setembro, 2952
Cacoal-RO

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

Tel: 69 3443-5027
conceito.arquitetura@outlook.com

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

conceito.arquitetura
/conceitoarquiteturaro

Rua Antônio de Paula Nunes,1480, 2º andar, cobertura
Centro, Cacoal - RO
(69) 3443-4153 / (69) 3441-3220
mvsadvocacia@marcosvalerio.com.br

www.speedtravel.com.br

Dra. Nathaly da Silva Gonçalves
- advogada OAB/RO 6.212
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CONSULTE ÁREA DE ATENDIMENTO
E DISPONIBILIDADE DE PORTAS

MEGA

Av. São Paulo, 2929 - Centro - Cacoal/RO Fone: (69) 3416-2900 - 0800 642 0120
Av. Ji-Paraná, 1558 - Urupá - Ji-Paraná/RO Fone: (69) 3451-5068
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Colchões HEALTH LIFE

- muito mais benefício do que custo

BENEFÍCIOS DO INFRAVERMELHO

N

o dia 12 de junho de 2009
inauguramos a EXPLOSÃO
COLCHÕES, uma loja não
só de colchões, mas uma empresa que traria qualidade de vida e
bem-estar aos seus clientes. Sempre tive como foco trazer, não um
produto, e sim algo que resolvesse os problemas de cada cliente.
No início trabalhávamos somente
com a marca Ortobom, mas com
o passar do tempo incluímos outras marcas que também são bem
conceituadas no mercado. Com
isso, fomos notando que alguns
colchões que vendíamos tinham
um prazo muito curto de durabilidade. Desta forma sempre tínhamos que estar trocando colchões
para os clientes, pois afundavam
ou não se adequavam ao biotipo
de quem o adquiriu. Com o passar
do tempo fomos tendo uma grande necessidade de acrescentar
em nossa loja um produto que,
além de trazer qualidade, trouxesse benefícios à nossa saúde. Foi
então que conhecemos a HEALTH LIFE, que com seus 15 anos
de experiência no ramo de colchões magnéticos com infravermelho longo, conseguimos firmar
uma parceria de sucesso que tem
trazido benefícios esplêndidos
aos seus usuários.

Cézar Inocêncio
- empresário
Contato:
(69) 3441-2704 / 8134-8602
9201-5276
/explosaocolchoes
www.explosaocolchoes.com.br
Av. Belo Horizonte, 2610 - Centro
Cacoal-RO
(Em frente à Acad. Equilíbrio do Corpo)

Melhora a circulação e oxigenação do sangue; (80% das doenças provêm da má circulação;
(Universidade de Tóquio)
• Contribui com a renovação celular
e capilar; (Universidade Federal da
Itália)
• Ajuda na redução do ácido láctico;
(Universidade Federal da Múrsia/
Espanha)
• Promove a flexibilidade muscular;
(Os músculos vão endurecendo à
medida em que envelhecemos)
• Eficiente contra inflamação, dores e febres; (Pesquisas realizadas
com seres humanos em PontyPool,
Gales(U.K)
• Ideal para correção postural e coluna vertebral (Ortopedia equilibrada entre anatomia e peso corporal)
• Menor movimentação durante o sono; (Fortalece o Sistema
Imunológico)
• Restabelece a comunicação intracelular; (Pesquisa do Laboratório
Roger Coghill)
• Combate o Mal de Alzheimer
• Combate o Mal de Parkinson
• Ajuda o organismo a produzir a
cerotonina (hormônio da felicidade)
• Ajuda a regularizar a pressão
arterial
• Ajuda a reduzir o nível de açúcar
no sangue (diabetes)
• Ajuda a regularizar o ciclo
menstrual
Usando diariamente um colchão
com magnético, infravermelho longo e energia bioquântica, nosso
organismo começa a criar mais
imunidade a doenças e nossa coluna vertebral tende a fortalecer e ter
menos riscos de sofrer lesões com
esforços exagerados e repetitivos.
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Dor na coluna?

O que é tracoma?

C

P

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;
Maca de Flexo-Distração; Estabilização Segmentar e Pilates .
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. Os equipamentos funcionam realizando uma tração
leve, controlada eletronicamente, e
descompressão com flexão, sobre
as regiões lombar e cervical.
A estabilização segmentar tem o
objetivo de estabilizar a coluna lombar e cervical, protegendo sua estrutura do desgaste excessivo.
No Pilates os movimentos realizados proporcionam o alongamento
e a fortificação do corpo de forma
integrada e individualizada, desenvolvem a consciência e equilíbrio

corporal, melhoram a coordenação
motora e a mobilidade articular, e
proporcionam relaxamento.
Em nosso consultório enfocamos o tratamento para patologias
da coluna vertebral, dentre elas a
hérnia de disco, artroses, espondilolisteses e lombalgias.

Dra. Alyne M. T. Barbosa
- fisioterapeuta Crefito 9 141289-f
- Estabilização Segmentar e Pilates
Dr. Fabricio Almeida Barbosa
- fisioterapeuta Crefito 9 48842-f
- Osteopatia
CONSULTÓRIO DE OSTEOPATIA:
Av. Belo Horizonte, 4013
Fone: (69) 3441-3674 Cacoal-RO

or definição, o tracoma é uma
conjuntivite crônica recidivante que, em decorrência de
infecções repetidas, produz cicatrizes na conjuntiva tarsal superior,
(superfície interna das pálpebras
que fica em contato com os olhos),
podendo levar à formação de entrópio (pálpebra com a margem virada para dentro do olho) e triquíase (cílios tocando os olhos).
As lesões resultantes deste atrito
podem levar a erosões e opacificações corneanas e, consequentemente, queda progressiva da acuidade visual. O agente etiológico do
tracoma é uma bactéria denominada Chlamydia trachomatis, a qual
também pode ser responsável por
quadros de infecções respiratórias
infantis, além de outras doenças
sexualmente transmissíveis, como
uretrites, vulvovaginites, cervicites e
pelo linfogranuloma venéreo.
A transmissão da doença ocular
geralmente ocorre pelo contato direto de olho a olho ou por contato
indireto, através de objetos contaminados (lenços, toalhas, fronhas)
e também por moscas domésticas.
Contudo, a transmissão só ocorre
quando existirem as lesões ativas,
sendo maior no início da doença e
quando existirem outras infecções
bacterianas associadas. O tratamento é feito com medicação específica,
tanto tópica quanto sistêmica.
O diagnóstico do tracoma é essencialmente clínico e, para tanto,
um exame minucioso dos olhos
se faz necessário, uma vez que a

sintomatologia inicial é inespecífica, tais como ardência, lacrimejamento, fotofobia e sensação de
areia nos olhos. A automedicação
é absolutamente contraindicada,
haja vista o risco da persistência da
infecção e agravamento das lesões
oculares. Levando-se em consideração o moderado risco de reinfecções, todo paciente deverá ser reavaliado num período de 6 meses a
1 ano para garantia de cura.
O tracoma, apesar de já ter sido
considerado erradicado em alguns
países, continua sendo uma das doenças de maior disseminação mundial e, consequentemente, uma das
grandes causas de cegueira.

Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038 RQE 75
CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES
Espigão do Oeste-RO
Cacoal-RO

Os três museus mais curiosos do mundo

V

isitar museus é uma das
atividades culturais mais
praticadas pelas pessoas.
No entanto, alguns deles não
se destacam por exibir as obras
mais famosas do mundo, mas
por expor itens curiosos, que em
alguns casos nem são considerados arte pela maioria.
Separamos alguns dos mais inusitados no mundo:

Museu da Privada
(Nova Déli/Índia)

Criado em 1970, conta a história
do saneamento básico, dos banheiros e da evolução de materiais e
designs de privadas. Criativo, não
é? Que tal dar uma passadinha para
conhecer quando visitar Nova Déli?

local conta com diversos pratos
típicos completamente queimados,
sendo a maioria deles “doados”
por fãs e frequentadores do museu. Quanto carvão!

Museu da Comida Queimada
(Boston/Estados Unidos)

Museu do Cabelo
(Avanos/Turquia)

Fundado no final dos anos 80
por Deborah Henson-Conant, uma
harpista indicada ao Gremmy,
celebra a inabilidade culinária. O

O incomum estabelecimento
conta com amostras de cabelo de
mais de 16 mil mulheres. Todos
os tipos, cores e estilos podem

ser vistos nas paredes e teto do
local. A estranha coleção começou nos anos 80. Bem diferente!

Fone: (69) 3441-4701
Whatsapp: (69) 8122-2912
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO
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Fibrilação atrial

Dor no quadril

F

B

- uma arritmia cardíaca

ibrilação atrial é uma arritmia
que tem a prevalência de 1,5
a 2,0% da população que pode
ter como sintomas palpitação ou em
alguns casos ser assintomática. É
importante do ponto de vista clínico e
cardiológico pelo fato de estar associada a um aumento de cinco vezes
de acidente vascular encefálico (derrame cerebral) e aumento três vezes
nos casos de insuficiência cardíaca
(coração fraco e grande).
Pacientes com fatores de risco,
como idade, hipertensão, diabete, infarto prévio, insuficiência cardíaca, hipertireoidismo, história familiar, entre
outros, têm maior chance de desenvolver a fibrilação arterial.
Pela associação da fibrilação arterial com a idade, o último guideline
da Sociedade Europeia de Cardiologia orienta que seja feito um eletrocardiograma em todos os pacientes
que se consultam com mais de 65
anos, mesmo sem sintomas, como
triagem desta arritmia, pois alguns
pacientes são assintomáticos.
Para pacientes que tenham fibrilação atrial crônica, existe um escore
de risco para AVE (acidente vascular
encefálico), levando-se em conta idade, hipertensão, insuficiência cardíaca,
diabete melittus, AVE pregresso, vasculopatia e sexo feminino.
Paciente com fatores de risco devem ser anticoagulados com marevam, e em casos selecionados, com
novos anticoagulantes, como dabigatrana, rivaroxabana ou apixaban.
Porém, pacientes com trombo na
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- bursite trocantérica

cavidade cardíaca, valva artificial
metálica, insuficiência renal grave
(cc < 15) ou fibrilação atrial valvar
(estenose mitral reumática), só podem ser anticoagulados com marevan, uma medicação que exige
controle por exames mensais que
medem o grau de antiocagulação.
Portanto, se você tem mais de 65
anos, deve procurar um cardiologista
de rotina para que este o avalie com
eletrocardiograma e descarte que
você eventualmente possa ter uma
fibrilação assintomática.

Dr. Sérgio Botelho Junior
- médico CRM/RO 3881
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Cacoal-RO
HOSPITAL SÃO JOSÉ
Rolim de Moura-RO

ursas são bolsas que têm a
função de proteger estruturas
musculotendíneas e ósseas
contra pressões e reduzir o atrito
entre as mesmas. Na região do
quadril, no trocânter maior, temos
três bursas. A bursite trocantérica
é uma condição que implica a presença de inflamação, causando dor
nesta região.
A causa pode ser infecciosa
(rara) e inflamatória. A inflamatória
pode ser traumática ou calcárea.
Nas inflamatórias, traumatismos na
face lateral do quadril é referido de
23 a 64% dos pacientes. Tendinobursite calcárea decorre da deposição de cristais de hidroxapatita de
cálcio na região.
O paciente queixa-se de dor localizada sobre a face lateral do quadril, que pode irradiar para a face
posterolateral da coxa em até 40%
dos casos, estende-se até o joelho
e, algumas vezes, até abaixo deste.
A dor piora ao deitar sobre o quadril
acometido. Pode piorar também ao
subir escadas ou ladeiras.
O diagnóstico, na maioria das
vezes, é clinico. Radiografias geralmente não apresentam alterações.
Podem em alguns casos apresentar calcificações e irregularidades
na região trocantérica. O ultrassom
é um bom exame diagnóstico, e,
normalmente, mostra distensão da
bolsa, com líquido em seu interior e
alterações inflamatórias no tendão
do glúteo médio. A ressonância
magnética é o exame mais preciso

para confirmação diagnóstica.
O tratamento é não cirúrgico,
com uso de anti-inflamatórios não
hormonais ou hormonais, fisioterapia antiálgica, crioterapia, alongamentos, perda de peso, repouso e
modificações de hábitos diários. Infiltrações com corticoides também
podem ser utilizadas. Tratamento
cirúrgico é de exceção.

Dr. Pedro Luiz Lanziani Palmieri
- médico ortopedista
CRM/RO 4459 TEOT 13867
- Cirurgião de Quadril
NEOMED
Cacoal-RO
HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS
Rolim de Moura-RO

FISIOVIDA

- suas áreas de atuação na Fisioterapia

AV. Recife, 4303, Centro
Rolim de Moura-RO
fisiovida@outlook.com.br
Fone: (69) 8412-6964 / 3442-7057
Corpo clínico de fisioterapeutas:
Renata Fávaro Martins
Crefito 9/119882-F

Dra. Renata e Dra. Vanessa

A

s fisioterapeutas Renata
Fávaro Martins (formada
na ULBRA de Ji-Paraná-RO) e Vanessa Longo (formada na FACIMED, Cacoal-RO)
se conheceram na cidade de
Rolim de Moura-RO em 2012,
e juntas desenvolveram um sonho de terem uma clinica para
oferecer atendimento em várias áreas aos seus pacientes/
clientes, e em 2013 foi inaugurada a clínica FISIOVIDA.
A FISIOVIDA conta hoje
com uma qualificada equipe
de profissionais em diversas
áreas que abrangem diferentes especialidades, tanto na

Fisioterapia quanto na Psicologia para melhor atender seus
pacientes/clientes, direcionando-os para o atendimento que
possa lhes beneficiar com melhores resultados e bem-estar
para sua qualidade de vida. A
FIOSIOVIDA atua nas seguintes áreas: Fisioterapia convencional em Ortopedia, Neurologia infantil e adulto, Pedia suit
(tratamento neurológico especializado), Equoterapia, Osteopatia, Pilates e o Neopilates,
RPG (reabilitação postural global), Estética, Designer de sobrancelha com micropigmentação fio a fio, e Psicoterapia.

Vanessa Longo
Crefito 9/168379-F
Adriano Oliveira dos Santos
Crefito 9/205513-F
Alessandra dos Santos Martins
Crefito 9/189124-F
Vitor Zortéa
Crefito 9/4056-LTT-F
Psicologia:
Débora Caroline Machado Matt
CRP 20/06147
Designer de sobrancelha
Mayara Hendges

“Problemas na tireoide”
- 8 coisas que você precisa saber

T

odo mundo conhece alguém
que tem “problemas na tireoide”. Muitas vezes os sintomas causados por doenças que
envolvem essa glândula podem
variar muito, então as pessoas
acabam ficando confusas sobre
qual é a função da tireoide e por
que ela merece tanta atenção. Vamos listar 8 coisas que você precisa saber sobre isso:
1- Quando a tireoide não funciona
de maneira correta, pode liberar
hormônios em quantidade insuficiente, causando o hipotireoidismo, ou em excesso, ocasionando
o hipertireoidismo.
2- A tireoide atua no crescimento
e desenvolvimento de crianças e
adolescentes, no peso, na memória, na regulação dos ciclos
menstruais, na fertilidade, na
concentração, no humor e no
controle emocional.
3- Quando ocorre o hipotireoidismo, o coração bate mais devagar,
o intestino não funciona bem,
pode haver ganho de peso, fraqueza muscular e pele ressecada.

4- Diminuição da memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência,
aumento dos níveis de colesterol
no sangue e depressão também
são sintomas de hipotireoidismo.
5- No caso de hipertireoidismo,
que geralmente causa emagrecimento, o coração dispara, o
intestino solta, a pessoa fica
agitada, fala demais, gesticula
muito, dorme pouco, sente-se
com muita energia, embora
também esteja cansada.

dulos na tireoide em algum momento da vida. Mas isso não
significa que sejam malignos.
Apenas 5% são cancerosos.
No fim, a tireoide afeta quase
todas as células do seu corpo.
Cuide bem dela!

6- Disfunções na tireoide podem acontecer em qualquer
etapa da vida.
7- O reconhecimento de um nódulo na tireoide pode salvar uma
vida. Por isso, a palpação da glândula é importante. Se identificado
o nódulo, o endocrinologista deve
solicitar exames complementares
para confirmar ou descartar a presença de câncer.
8- Estima-se que 60% da população brasileira tenham nó-

Dr. Moysés P. Lima Júnior
CRM/RO 4304
- médico endocrinologista
- membro e especialista titulado pela
Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
NEOMED
Cacoal-RO
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Osteoporose

- prevenção x tratamento

O

steoporose é uma doença
que pode atingir todos os
ossos do corpo, fazendo
com que fiquem fracos e com
possibilidade de quebrarem aos
mínimos esforços. Os principais
tipos de osteoporose são: pós-menopausa; senil: atinge homens ou mulheres com mais de
70 anos; secundária: atinge pessoas com doença renal, hepática, endócrina, hematológica ou
que usam alguns medicamentos, por exemplo, corticoides.
Pode-se suspeitar ou prever
a osteoporose? A resposta é
afirmativa para aqueles que se
enquadram nestas circunstâncias: pessoas com mais de 60
anos; mulheres pós-menopausa; com antecedentes familiares; dieta pobre em cálcio; fumantes e consumidores de álcool; pessoas sedentárias ou com
imobilizaçao prolongada após
cirurgia ou trauma; em tratamento prolongado com corticoides.
A osteoporose pode não provocar sintomas. A dor pode acon-

tecer em consequência de fratura,
que pode ocorrer espontaneamente, principalmente em coluna, quadril e punho. O osso fica tão fraco
que pode haver achatamento da
vértebra. Pode ocorrer encurvamento da coluna (“corcunda”) e
diminuição da altura.
O exame mais adequado para
o diagnóstico da osteoporose é a
densitometria óssea, que permite
avaliar o estágio da doença e serve como método de acompanhamento do tratamento. É um exame
indolor que mede a massa óssea
na coluna e no fêmur.
A osteoporose pode ser prevenida e engloba uma série de
medidas: Exercícios suaves: desde caminhadas até a realização
de um programa de exercícios
estabelecido pelo médico ou fisioterapeuta, ex: alongamento, exercícios para melhorar o equilíbrio
e para fortalecimento dos músculos; nutrição adequada: dieta rica
em cálcio; evitar quedas; parar de
fumar; evitar excesso de álcool e
também não se deve abusar do

café e da dieta com muito sal. E
o tratamento medicamentoso deve
ser indicado e prescrito pelo médico, com suplementação de cálcio
e vitamina D, além de outros de
acordo com cada paciente.

Dra. Raquel Marques Sandri
- médica CRM/RO 2701
- Reumatologia RQE 1191
- Clínica Médica RQE 1117
NEOMED
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Cacoal-RO

Dívidas deixadas por pessoa falecida

O

s familiares possuem
a obrigação de pagar
dívidas deixadas por
pessoa falecida? Inicialmente, destaca-se que a herança
compreende o ativo (créditos
e bens) e o passivo (dívidas
e obrigações) deixados pela
pessoa falecida.
O herdeiro é responsável
pela dívida da pessoa falecida até o valor que recebeu a
título de herança. Em outras
palavras, o herdeiro não tem
a obrigação de assumir dívida
da pessoa falecida, em valor
maior do que a parte da herança a que teve direito.
Concluímos que o familiar,
desde que seja herdeiro, possui sim a obrigação pelo pagamento das dívidas deixadas
por pessoa falecida, porém somente até o valor a que teve
direito na herança.
Portanto, a pessoa falecida deixando dívidas, mas não
possuindo patrimônio, seus
familiares não possuem obrigação legal de assumi-las, ou
seja, os herdeiros jamais pos-
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suem obrigação de pagar, eles
próprios, as dívidas da pessoa falecida; os herdeiros não
herdam dívidas dos pais. Não
existe herança de dívidas.
Atenção! É importante fazer
o cancelamento dos cartões
de crédito da pessoa falecida,
pois a multa pelo atraso no pagamento poderá ser cobrada
do espólio, diminuindo o seu
patrimônio líquido e prejudicando a herança.
As dívidas de crédito consignado (empréstimo feito com
desconto direto em folha de
pagamento) são diferentes. A
regra aplicada neste caso (Lei
1.046/50) é ainda mais benéfica: os empréstimos consignados em folha são extintos
quando o consignante (pessoa
que pediu o empréstimo) falece. Ou seja, nem a herança,
muito menos os herdeiros, responderão por esta dívida.
Caso o falecido tenha firmado contrato de financiamento,
é importante verificar se no
contrato não havia a previsão
de um seguro por morte ou in-

validez permanente (também
conhecido como seguro prestamista), caso em que a seguradora será responsável pelo
saldo da dívida (dependendo
do contrato).

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

– possibilidade do aumento do imposto de transmissão de bens (ITCMD)

E

m tempos de crise, o
aumento dos impostos
não está descartado,
sendo que há a possibilidade,
inclusive, do ressurgimento
da cobrança da CPMF (contribuição provisória sobre
movimentação financeira).
Recentemente, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), concordou com a proposta de elevar
a alíquota máxima do ITCMD
(imposto de transmissão causa mortis e doação) de 8%
para 20% (em Rondônia a
alíquota é de 4%).
O procedimento adotado
pelo Confaz encontra fundamento legal na Constituição
Federal (CF), onde outorga
competência ao Senado Federal para estabelecer as alíquotas máximas para a cobrança
desse imposto pelos Estados.
Através de resolução, o Senado exerce importante papel
na disciplina do exercício de
competência tributária estritamente na função e nos limites
estabelecidos pela CF.
Deve-se obedecer a hierarquia entre os atos normativos
do nosso ordenamento jurídico, estando a resolução abaixo
das Medidas Provisórias, leis
ordinárias, leis complementares, emendas à Constituição, e, obviamente à própria
Constituição Federal, devendo
encontrar seu fundamento de
validade formal e material nos
atos que lhes são superiores.

Em primeiro plano, como
garantia constitucional do contribuinte, tem-se o princípio da
legalidade tributária, segundo
o qual é vedado aos Estados
exigir ou aumentar tributo sem
lei que o estabeleça.
Entrando em vigor a resolução que aumenta a alíquota máxima do ITCMD, faz-se
necessária, portanto, a produção de lei por cada um dos
entes federados competentes
para a sua cobrança.
Por sua vez, essa lei estadual tem sua eficácia condicionada ao princípio da anterioridade genérica que veda
ao Estado exigir o ITCMD no
mesmo exercício financeiro
em que for publicada a lei que
o instituiu ou aumentou, e ao
princípio da anterioridade nonagesimal, que proíbe o Estado de exigir novo imposto ou
aumentar os existentes antes
de decorrido o prazo mínimo
de 90 dias da data em que
haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou.
No presente caso, ainda
que o Senado Federal venha
elevar a alíquota máxima do
ITCMD em 2015 cobrando
em 2016, a lei a ser produzida pelo Estado competente
deve ser publicada até 31 de
dezembro deste ano (2015),
observando-se 90 dias para o
início da exigência.
Conclui-se que a arrecadação quanto ao ITCMD será
contida no mínimo até março

de 2016, tendo assim os contribuintes aproximadamente seis
meses para estudo e preparo.

Dr. José Júnior Barreiros
- advogado OAB/RO 1405
- graduado em Direito e em
Ciências Contábeis pela UNIR/RO
- especialista em Direito Tributário,
Direito do Trabalho e Processo Civil
ADVOCACIA BARREIROS I
Rua Anísio Serrão, 2485, Centro
ADVOCACIA BARREIROS II
Rua General Osório, 494, Centro
(ao lado do INSS).
Fone: (69) 3441-9963 / 3443-4760
Cacoal-RO
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Para quem investiu na
TELEXFREE

A
Quando extrair o siso?
- “dente do juízo”

I

números são os questionamentos por
parte dos pacientes em relação à extração do siso – “dente do juízo’’.
A extração é uma cirurgia para a
retirada dos dentes terceiros molares, conhecidos também como dentes do siso ou dentes do juízo. Esta
cirurgia pode ser realizada quando
os dentes já nasceram ou mesmo
em casos de impactação. Esses
dentes podem resultar em dor, infecção e aglomeração ou dano nos
dentes adjacentes.
A extração está indicada quando há:
• dificuldade de higiene adequada
dos dentes do siso por falta de acesso com as escovas;
• pressão nos dentes vizinhos que
gere riscos;
• alterações na normalidade da
mordida;
• falta de espaço ou má posição
dentro dos maxilares;
• infecção recorrente, como cárie
ou doença periodontal;
• dor em outras partes da face,
como mandíbula e ouvidos, já tendo
sido investigadas outras possíveis
causas para as dores.
A recuperação, em regra geral, é
de uma a duas semanas para sentir
a boca novamente confortável. Deve-se seguir corretamente as orientações pós-operatórias do cirurgião
dentista:
• controlar o sangramento com a
aplicação de gaze limpa;
• aplicar compressa fria no rosto durante 10 minutos a cada meia hora,
nas primeiras horas pós-cirurgia;

• evitar bochechar e cuspir durante
as primeiras 24 horas, mantendo o
coágulo intacto no alvéolo (espaço
que ficou com a retirada da raiz do
dente);
• manter a higienização dos demais
dentes, evitando a área de extração
durante as primeiras 24 horas;
• seguir apenas uma dieta líquida no
primeiro dia após a cirurgia;
• não consumir bebidas alcoólicas;
• evitar exercício e qualquer tipo
de esforço físico nos dias após a
exodontia;
• se não se sentir bem ou se verificar algum sintoma anormal,
deve-se entrar em contato com o
dentista.

empresa YMPACTOS COMERCIAL, dona da TELEXFREE, foi considerada uma
pirâmide financeira, que configura
crime contra a economia popular e por isso foi condenada pela
Dra. Thaís Kalil, juíza titular da 2ª
Vara Cível de Rio Branco, Tribunal
de Justiça do Acre, no processo
0800224-44.2013.8.01.0001, ao pagamento de indenização por danos
extrapatrimonias coletivos no valor
de R$ 3 milhões.
Na sentença, ainda, foram declarados nulos todos os contratos firmados
entre a empresa, YMPACTOS COMERCIAL, e os seus divulgadores.
Diante disso, embora a decisão seja
passível de recurso, os divulgadores e
parceiros podem ter restituídos os valores investidos na pirâmide, porém, serão abatidos dos valores, eventual lucro
que tenham auferido com comissão de
venda, bonificação, ou até mesmo por
postagens de anúncios.
Por isso, caso você tenha empregado qualquer valor na TELEXFREE,
informe-se com um advogado especializado no assunto, a fim de poder receber os valores investidos.

Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- graduada pela UNIR/
Universidade Federal de Rondônia
- especialista em Direito Penal e
Processo Penal / UNESC
- especialista em Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho pela UNIDERP
- delegada da ARONATRA – Associação
Rondoniense dos Advogados Trabalhistas,
em Cacoal
- membro da Comissão de Prerrogativas
da OAB, em Cacoal
dra.chris.adv@gmail.com
Fone: (69) 3443-6920 / (69) 8469-7761
Cacoal-RO

Dra. Daniela C. Cruz Cordeiro
- cirurgiã-dentista CRO/RO 2405
- Ortodontia e Clínica Geral
Responsável técnico:
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
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Legítima defesa de terceiro

O

PREÇO DIFERENCIADO PARA
ENGENHEIROS E ARQUITETOS.

david@climmarro.com.br

(69)
(69)
(69)
(69)
(69)

9248-1776
8132-6284
9924-4436
8449-3418
3441-3418

Av. Guaporé, 3111
Sala 03 - B. Jd. Clodoaldo
40 Cacoal-RO

artigo 1º, na parte
‘a’ do Código Penal,
determina que ‘Não
há crime sem lei anterior
que o defina ...’. Logo, somente uma conduta humana consistente em ação ou
omissão, em sendo esta
contrária à determinação
legal, poderá ser penalizada e determinará o fato típico, antijurídico (ilícito) e culpável (ROGÉRIO GRECO,
GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, entre outros).
Na hipótese de fato típico, esta compreenderá
a ação humana que será
dotada de dolo ou culpa,
devendo, ainda, existir o
nexo causal entre a conduta e o resultado. Por fim, tal
conduta, necessariamente,
precisa amoldar-se ao tipo
penal descrito em lei (tipicidade), para que seja reconhecida a atuação criminosa do agente.
Estes elementos dizem
respeito à teoria tripartida,
a qual, apesar de gerar
grandes controvérsias doutrinárias, é a corrente majoritária. Os doutrinadores
que se filiam a ela defendem que, em sendo o dolo
e a culpa partes integrantes
da conduta, esta é de suma
importância para que seja
determinada a existência
do crime, porque devido a
tal circunstância, o fato típico, necessariamente, está
ligado à culpabilidade .
A ‘culpabilidade’ não
pode ser considerada apenas como um parâmetro

para que a pena seja aplicada e também não é possível que tal elemento seja
excluído da estrutura do crime. Além disso, o ‘fato típico’ e a ‘antijuricidade’ também são utilizados para a
aplicação da pena, ou seja,
existe uma complementação entre os elementos, e a
retirada de um prejudicará
a análise em comento.
Ademais, somente haverá crime se todos os
elementos acima descritos
estiverem presentes na estrutura analítica do mesmo,
caso contrário, o delito é
afastado e o fato será um
atípico penal.
Por sua vez, a conduta delituosa também não
será antijurídica quando
for praticada em estado de
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento
de dever legal ou no exercício regular de direito (art.
23 do Código Penal), entre
outras normas permissivas
descritas na parte especial
do referido código. Deste
modo, ocorrendo uma destas excludentes, não haverá crime.
Tratando-se ainda da legítima defesa, o artigo 25
do Código Penal assegura
o uso desta prerrogativa à
vítima ou a terceiro, desde
que os ‘meios necessários’ utilizados para repelir
a agressão ‘injusta’ sejam
usados ‘moderadamente’.
Neste sentido, a agressão injusta é ato não permitido, contrário ao determinado em lei, porém
este não precisa necessariamente ser crime. Entretanto, a agressão deve
estar acontecendo ou na
iminência de ocorrer, mas
é imprescindível que exista
um tempo mínimo para que
ocorra a repulsa/reação e o
indivíduo que usufruir des-

ta, não poderá exceder no
meio utilizado para defesa .
Este instrumento de
defesa não será legítimo
“quando o agente não estiver defendendo direito –
seja qual for – seu ou de
terceiro, não podendo invocá-lo, v.g., o ladrão que
defende a posse de objetos
furtados” .
De outro norte, a defesa
da vítima por um terceiro,
de acordo com a melhor
doutrina, interessa à sociedade como um todo, tendo
em vista que um bem jurídico foi aviltado .
Como se vê, a proteção
da sociedade e/ou indivíduo cabe ao ente estatal,
mas excepcionalmente são
colados à disposição da vítima ou terceiro, meios para
que as suas integridades físicas sejam protegidas.

Dra. Gilvani Vaz Raizer Bordinhão
- advogada OAB/RO 5339
Atendimento: Rua Bahia, 2630, Centro
Fone: (69) 3481-2556
Espigão do Oeste-RO

¹ CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Volume 1, parte geral: (arts. 1º a 120) / Fernando Capez.
— 15. ed. — São Paulo: Saraiva, 2011.
¹ INELLAS, Gabriel César Zaccaria de. Da Exclusão de Ilicitude. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 60.
¹ NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial – São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005.p. 222.
¹ TEIXEIRA, Antônio Leopoldo. Da Legítima Defesa. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.p. 71.
¹ JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal.São Paulo: Saraiva, 1999.

Gigante em crescimento,
Rede Havan conta com 93 lojas em funcionamento em
todo o Brasil e a meta é chegar a 100 megalojas

“O Brasil é um dos maiores
mercados consumidores do
mundo, com 200 milhões
de ‘clientes’. Sempre vai ter
alguém querendo comprar
algo, e a Havan estará pronta para vender”. Com estas
palavras, o diretor-presidente da Havan, Luciano Hang,
segue o plano de expansão
da rede. Presente em 14 estados brasileiros (SC, PR,
SP, MT, MS, GO, MG, PA,
RO, BA, RJ, ES, TO e PE),
a Havan possui, atualmente,
93 lojas em funcionamento
em todo o Brasil.
Em todas as unidades, o
cliente encontra tudo o que
precisa: qualidade, preços
acessíveis, crédito facilitado, e, ainda, estacionamento gratuito.
História
Com matriz em Brusque,
Santa Catarina, a Havan iniciou as atividades em 1986,
como uma pequena loja de
tecidos de 45 metros quadrados, localizada na Rua
Primeiro de Maio. Três anos
após a fundação, a loja ficou
pequena para atender a demanda de clientes e comportar a diversificação no mix de
produtos. A mudança foi para
um imóvel maior, na Rodovia
Antônio Heil, onde permanece até hoje a matriz da rede.
Em 1990, com a abertura
das fronteiras para produtos
estrangeiros, Luciano Hang
fez uma viagem para a Coreia
do Sul e vislumbrou um novo
potencial de mercado para a

sua empresa. Passou, então,
a importar tecidos e artigos
para lojas de R$ 1,99, no intuito de atender o atacado e o
varejo em todo o Brasil.
Uma
nova
expansão
ocorreu em 1994, quando a
Havan já era uma empresa
bem-sucedida. O prédio ganhou contornos estilizados
da Casa Branca, nos Estados
Unidos, adotado como marca
da rede. Outro símbolo que
caracteriza a Havan até os
dias atuais é a réplica da Estátua da Liberdade, inaugurada em Brusque em 1995.
Em 1999, já com duas filiais em Curitiba e uma megaloja em Brusque, o empresário Luciano Hang se antecipou aos rumos da economia
trazidos pela desvalorização
cambial e definiu uma nova
vocação para a Havan, que
a partir de então ingressava no segmento de loja de
departamentos.
Crescimento
Em 2010, Luciano Hang
ousa novamente, com a implantação de uma megaloja
em Barra Velha – a chamada Parada Havan. A unidade conta 90 mil metros quadrados de área (atualmente)
e o maior monumento do
Brasil, a Estátua da Liberdade, que mede 57 metros.
Neste endereço também
está localizado o Centro de
Distribuição da rede.
A expansão para novos estados brasileiros, começando

pelo interior de São Paulo,
ocorreu a partir de 2012. Hoje,
Luciano Hang administra uma
rede de lojas de departamentos e a expectativa é chegar
a 100 megalojas. Em seus
empreendimentos, Luciano
Hang gera mais de 15 mil empregos e recolhe mais de R$
1 bilhão ao ano em tributos e
benefícios. Até o fim de 2015
chegará a 20 mil empregos
diretos gerados.
Em Cacoal
A Havan, mais completa
rede de lojas de departamentos do Brasil, dará início, em
breve, às obras para implantação de uma megaloja na
cidade de Cacoal, em Rondônia. A empresa comprou um
terreno de 20 mil metros quadrados na BR-364, ao lado do
Posto Machadão, e também
contratou a obra de execução
do projeto, aprovado na Prefeitura Municipal e no Corpo
de Bombeiros de Porto Velho.
De acordo com o diretor
de expansão da Havan, Nilton Hang, todos os trâmites
para este projeto estão em
dia e ficam mantidos, seguindo os planos de expansão da rede. Ele informa que
neste ano ocorreram ajustes
nos cronogramas de obras
em várias regiões do Brasil,
o que resultou na readequação das previsões também
em Cacoal, porém, a expectativa é grande pela continuidade do projeto na cidade.
“Será uma loja ampla, confortável, moderna e com um
mix completo, para agradar

a comunidade de toda a região”, afirma Nilton Hang.
O projeto segue o padrão
nacional da Havan. Na fachada, a megaloja reproduzirá os traços da arquitetura
da Casa Branca, sede do
governo americano, que caracteriza os empreendimentos da rede em todo o Brasil.
Outro símbolo que estará
presente na loja é a réplica
da Estátua da Liberdade,
com 40 metros de altura.
No espaço, os clientes encontrarão um mix de produtos
com mais de 100 mil itens em
diversos setores, 15 mil metros quadrados de área construída, 500 vagas de estacionamento (cobertas e gratuitas) e área de alimentação.

Luciano Hang
- diretor-presidente da Havan
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Saúde mental
A melhor programação do
interior do Estado, para
investir e ter sucesso
em vendas.

- onde começa?

P

BAND DE CACOAL

Departamento Comercial:
(69) 3443-4729
Rua Antônio de Paula Nunes, 880
B. Princesa Isabel - Cacoal-RO

ara a Organização Mundial da Saúde (OMS),
saúde é um estado de
bem-estar físico, mental, e
social completo e não meramente a ausência de doença
ou incapacidade. No que se
refere à saúde mental, não há
uma definição precisa. A OMS
pontua que, saúde mental
não seria apenas a ausência
de transtornos mentais, mas
a qualidade de vida cognitiva
ou emocional, a autoeficácia
percebida, a autonomia, a
competência, a dependência
intergeracional e a autorrealização do potencial intelectual
e emocional da pessoa¹.
Segundo o relatório da
OMS, o setor da saúde tem
tido respostas inadequadas
e ingênuas que “em vez de
melhorarem a sua capacidade de resposta e anteciparem novos desafios, os sistemas de saúde parecem estar
à deriva entre prioridades
imediatistas, cada vez mais
fragmentados e sem uma
orientação definida”². Em vista disso, argumenta por uma
renovação e um reforço dos
cuidados primários. Assim,
a OMS, conjuntamente com
a Organização Mundial de
Médicos de Família (Wonca),
apresenta a justificação e as
vantagens de se prestarem
serviços de saúde mental a
nível dos cuidados primários,
visto que 450 de milhões de
pessoas são afetadas por
perturbações mentais e comportamentais¹ e que caso
não sejam tratadas, podem

1234-
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apresentar alto preço, que se
refere a sofrimento, invalidez
e perda econômica³.
Dessa forma, para a OMS,
integrar serviços de saúde
mental nos cuidados primários é a maneira mais viável de
cobrir o déficit de tratamento e
assegurar que as pessoas recebam os cuidados de saúde
mental que necessitam³.
No Brasil, o Ministério da
Saúde aborda a questão da
saúde mental em seus cadernos de atenção básica,
propõe que as práticas de
saúde mental possam ser
realizadas por todos os trabalhadores na atenção básica: “Trata-se, sobretudo,
de que estes profissionais
incorporem ou aprimorem
competências de cuidado
em saúde mental na sua
prática diária, de tal modo
que suas intervenções sejam capazes de considerar
a subjetividade, a singularidade e a visão de mundo
do usuário no processo de
cuidado integral à saúde”⁴.
Pensando nesse caminho iniciado pelos órgãos
de saúde, pode-se dizer
que a saúde mental começa quando ela passa a ser
entendida como parte do
sujeito, que é integral e não
dividido em partes.
É preciso que os profissionais da saúde e a população
fiquem atentos às mudanças,
visando garantir os benefícios
que elas podem proporcionar
na saúde física e mental de
milhões de brasileiros.

Cleoci de Oliveira Gonçalves
- psicóloga CRP 20/05115
- pós-graduada em
Psicologia Hospitalar e da Saúde
HOSPITAL SAMARITANO
Fone: (69) 3441-1015 / 9904-2100
Cacoal-RO

Dr. Charles Seizi Modro
- médico CRM/RO 1300
- mestrando em Saúde Coletiva
HOSPITAL SAMARITANO
Cacoal-RO
MED CLÍNICA
Ji-Paraná-RO

OMS. Relatório Mundial da Saúde: A SAÚDE MENTAL PELO PRISMA DA SAÚDE PÚBLICA,
OMS. Relatório Mundial da Saúde: Cuidados de Saúde Primários, agora mais do que nunca,
OMS. Integração da saúde mental nos cuidados de saúde primários Uma perspectiva global,
BRASIL, Ministério Da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Saúde Mental. Brasília,

2001.
2008.
2009.
2013.

Preservando a saúde e qualidade de vida

O

sono é um problema social sério, atingindo cerca de 30%
das pessoas, alterando a convivência com o cônjuge (é
causa de muitas separações) ou com os amigos, geralmente tornando a pessoa que ronca alvo de brincadeiras. É causado pela vibração dos tecidos da garganta (parede posterior
da faringe, dorso da língua, palato mole e úvula), em função da
turbulência do ar à medida que as vias aéreas superiores se
estreitam. A obesidade, a respiração bucal e o uso de cigarro e
álcool agravam o ronco de modo significativo.

APARELHOS ORAIS
A apneia do sono, doença que pode levar o paciente a ter
problemas cardíacos graves, e o ronco, um dos sinais, podem
ser tratados com aparelhos orais.
Com excelentes resultados no tratamento do ronco e das
apneias leves e moderadas, confortável e com custo relativamente baixo, os aparelhos orais são uma das melhores opções
de tratamento.
A indicação do uso do aparelho é multidisciplinar, necessitando da avaliação do dentista e do médico especialista em
sono e de exames próprios para determinar a gravidade da
apneia (polissonografia).

POLISSONOGRAFIA
- exame de diagnóstico

A APNEIA DO SONO
A apneia do sono é a obstrução das vias aéreas por alguns
momentos durante a noite, pela aproximação dos tecidos da
garganta, fechando a passagem do ar e impedindo a respiração por alguns segundos, várias vezes por noite.
Doença grave, quando em níveis mais elevados interfere
de modo importante no agravamento de doenças que podem
causar a morte, como a hipertensão, enfarte do miocárdio e
AVC (derrame).

Dr. Luiz Fernando R. Rosa
- cirurgião-dentista
CRO/RO 592
- graduado pela Universidade
do Oeste Paulista
- especialista em Ortodontia (ABO/RO)
- membro associado ao Dentista do Sono
site: www.dentistadosono.com.br

APARELHO
RONCO
APNEIA
- é a vibração dos tecidos - é a obstrução total da pas- - reposicionando a mandíbula, livra a passagem do ar
da garganta
sagem do ar

Av. Calama, 4321
(esq. com Av. Rio Madeira)
Bairro Flodoaldo Pontes Pinto
Fone:(69) 3219-1123 / (69) 9277-4231
Porto Velho-RO
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Procedimentos químicos e os cabelos quebradiços
- há como prevenir?

A

Sociedade e a família
- novos conceitos

O

mundo moderno, sua dinâmica, vem exigindo da sociedade um esforço enorme para
associar e aceitar as mudanças advindas do conceito familiar.
Temos nos dias de hoje, 3 tipos básicos de família:
A tradicional: numerosa, centrada
na autoridade do pai, formada não só
por pais e filhos, mas todo o entorno
familiar (avós, tios, primos, etc.), e as
relações eram baseadas nos conceitos
morais e autoritários da época. Prevaleceu até metade do século XX.
A nuclear, ou psicológica, é aquela surgida a partir da metade do século
XX, fundamentada basicamente em
pai, mãe e poucos filhos. As relações
não são mais tão autoritárias. Essa família engloba um núcleo mais caseiro.
A pós-moderna é a que surgiu
mais atualmente, aquela em que não
existem regras básicas de parentesco. Filhos morando com só um dos
pais, (pai ou mãe solteiros), casais
sem filhos, uniões homossexuais,
etc.. Para alguns, não é um estilo de
família, mas justamente a falta de um
“estilo” pré-determinado.
A Constituição Federal afirma que
é reconhecida a união estável como
entidade familiar, cabendo ao Estado
sua conversão em casamento. Recentemente o CNJ entendeu caber
também mesmo direito aos conviventes das uniões homoafetivas.
Assim, dois homens ou duas
mulheres, em relação homossexual, se assim desejarem, podem se
casar, sendo o estado através dos
cartórios, cumpridas outras exigên-

cias, celebrar o casamento nos termos da lei civil.
Conclusão:
Embora parte da sociedade, conservadora, bem como, as igrejas, católica e evangélicas, não aceitarem o
casamento entre pessoas do mesmo
sexo, tal fato já é realidade, tem proteção e aceitação estatal, inclusive
com decisões judiciais favoráveis em
todas as unidades da federação, não
há como negar esse caminho à humanidade. Veio pra ficar.
Teremos a partir de então, família
formada por duas pessoas do mesmo
sexo e uma ou mais crianças, vez que
a lei autoriza a adoção por parte dessas pessoas, com os mesmos direitos e
deveres das famílias formadas por homem, mulher e filhos. É a evolução do
conhecimento, da liberdade e da aceitação social, queiramos ou não.

quebra dos cabelos é um
problema comum entre as
mulheres. Além de incomodar, ele atrapalha o crescimento e
acaba com o corte. O fio, por sua
vez, possui certa elasticidade e
quando ele perde esta elasticidade,
acontece a quebra do mesmo. Isso
geralmente ocorre quando a pessoa passa por processos químicos
muito fortes, como alisamentos ou
mudanças extremas na cor.
A tintura possui amônia, substância que abre bastante as cutículas para que o produto entre no córtex capilar, o coração dos cabelos.
Também possui água oxigenada
em alta concentração, que descolore bem os fios.
Depois que a tintura age, é preciso passar um produto para fechar
a cutícula. A tintura substitui a cor
do cabelo natural e não sai com a
lavagem. É permanente e recomendado para quem tem mais de 50%
dos cabelos brancos. Atualmente,
muitos desses produtos têm a função de hidratar, já que a química
resseca o cabelo.
É importante olhar o rótulo do
produto antes de tingir o cabelo.
Depois de tingido, esse cabelo exige cuidados especiais e, como a
química resseca os fios, é importante hidratá-lo a cada 15 dias.

Se você já estiver com os cabelos quebrando, então é hora de
cuidar intensamente e reverter esse
quadro. Se o cabelo estiver quebrando sempre, caindo na escovação ou no banho, tem que usar os
produtos de reconstrução a base de
emoliência . É indispensável a visita
ao salão de 15 em 15 dias enquanto
o cabelo estiver com esse processo
de quebra, para fazer uma reconstrução intensiva com todos os produtos ativos necessários.

Fone: (69) 3441-3213 / 8422-8234 / 8120-3776
Av. JK, 400 – Bairro Novo Horizonte - Cacoal-RO

• 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.

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
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Rotary

- “Dar de si antes de pensar em si”

O

Rotary International é a associação de Rotary Clubs do
mundo inteiro. É uma organização de líderes de negócios e
profissionais que prestam serviços
humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões por meio da Prova Quádrupla e ajudam a estabelecer a paz e
a boa vontade no mundo.
Rotary Club é definido como um
clube de serviços à comunidade local
e mundial sem fins lucrativos, filantrópico e social. Seu lema é: “Dar de si
antes de pensar em si”. Cada clube
escolhe em sua cidade as atividades
sociais que estarão desenvolvendo
para beneficiar a comunidade.
Os rotarianos são sócios de
seus respectivos Rotary Clubs, os
quais, por sua vez, são membros do
Rotary International. São 1.221.565
rotarianos no planeta (245.394 mulheres), presentes em 220 países. É
um total de 35.135 clubes. No Brasil são 2.395 clubes compondo 38
distritos. Somam 55.591 rotarianos
(13.142 mulheres).
Partindo da premissa de que

toda pessoa que, tendo sido um
pouco mais bem aquinhoada pela
sorte, deve ser solidária com seus
irmãos menos favorecidos. Os rotarianos, através de sua organização,
canalizam seus esforços, para que,
num movimento coordenado, possam dar o máximo de rendimento
aos recursos que conseguem juntar
e aos serviços que prestam em caráter de solidariedade.
O rotariano acredita que, pelo
companheirismo que procura desenvolver entre as pessoas, contribuirá
significativamente para criar novas
amizades e muito mais boa vontade
entre todos para a solução dos problemas que afligem o mundo.
O rotariano, em tudo que pensa,
diz ou faz, aplica a Prova Quádrupla:
1- É a VERDADE?
2- É JUSTO para todos os interessados?
3- Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?
4- Será BENÉFICO para todos os interessados?

OBJETIVO DO ROTARY
O objetivo do Rotary é estimular e
fomentar o ideal de servir como base
de todo o empreendimento digno,
promovendo e apoiando:
1º - o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de
proporcionar oportunidades de servir;
2º - o reconhecimento do mérito de
toda ocupação útil e a difusão das
normas de ética profissional;
3º - a melhoria da comunidade pela
conduta exemplar de cada um na sua
vida pública e privada;
4º - a aproximação dos profissionais
de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.
O rotariano orgulha-se da organização a que pertence, e por isso
mesmo ele ostenta em sua lapela
o distintivo que o identifica como
pertencente a esta magnífica organização de prestação de serviços,
via de regra beneficiando a quem
sequer conhece, pela simples satisfação de ter contríbuído com o seu
esforço para que todos tenhamos
um mundo melhor.

A ERRADICAÇÃO DA POLIOMIELITE NO MUNDO
Todos os anos, e isto já há muitos anos, os meios de divulgação,
rádio, TV e jornais, chamam a população brasileira para a vacinação
contra a poliomielite (paralisia infantil) em todo o País. Da forma como
é colocada, até parece coisa exclusivamente das autoridades governamentais. Mas não é. Na verdade o
Governo só assume o ônus da aplicação da vacina, usando a sua estrutura hospitalar, prontos socorros,
postos de saúde, e mais a sua estrutura de distribuição, coisas de que o
Rotary não dispõe. Mas é o Rotary
que fornece as vacinas. E isto não
só no Brasil, mas em todos os países tidos como do terceiro mundo.
Na prática ficam apenas excluídos
os países tidos como ricos, como
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e mais uns poucos. O
Rotary serve, assim, silenciosamente os seus semelhantes, sem esperar nada em troca. Só esta missão já
seria suficiente para um rotariano se
orgulhar de sua organização.

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
- ESTAÇÃO DIGITAL

P

ara melhor entender o significado do DISTINTIVO que o
rotariano e a rotariana usa, no
mundo inteiro, deve-se saber o que
representa cada um de seus componentes, isoladamente, para afinal
compreender-se o grande valor de
todo o seu conjunto.
a) - A Roda Rotária:
A Roda Rotária simboliza a universalidade do ROTARY, circunda o
planeta terra que aparece no seu
âmago, numa demonstração, internacionalidade e alcance mundial.
b) - Os Vinte e Quatro Dentes:
Representam as 24 horas diárias,
que cada rotariano(a) tem para
desfrutar, viver e compartilhar com
amizade e companheirismo o Ideal
de Servir.
c) - Os Seis Raios:
- Representam:
* Família - ser bom e exemplar chefe de família.
* Ação - cumprir com galhardia os
deveres sagrados de bom e exemplar cidadão.
* Amizade - cultivar com carinho e
competência a capacidade de fazer
amigos, mantê-los, conservando-se
perenemente.
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* Profissão - seguir fielmente a ética profissional, agindo sempre de
acordo com as normas.
* Religião - respeitar com dignidade, nomes e princípios religiosos.
* Instituição – ter empenho e capacidade de manter a integração
nos movimentos rotários, cooperando e colaborando sempre.
d) - As Cores – “Ouro e Azul”
A cor OURO evoca a nobreza
e legitimidade dos propósitos que
animam o ROTARY, e a cor AZUL
lembra o firmamento, indicando a
universalidade e elevação dos propósitos rotários.

José Fragoso, de Cacoal, ano rotário 1997/1998, e Arno Voigt, de Rolim
de Moura; duas vezes; 2005/2006 e
2011/2012. O atual governador é Ronald Moraes de Aguiar, de Belém-PA.

www.rotary.org

DISTRITO 4720 – REGIÃO NORTE
O distrito 4720 está entre os 38 distritos que integram o Rotary na Região
Norte. É composto pelos estados de
Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. São 1.100 rotarianos
distribuídos em 53 clubes. Em Rondônia são 8 clubes: Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Rolim de
Moura e dois clubes em Porto Velho.
Rondônia teve até hoje dois governadores do Rotary International eleitos:

Atual governador do Distrito 4720, Ronald Moraes de Aguiar.

Brincadeiras

- seu valor para o desenvolvimento infantil

E

situações que muitas vezes são
difíceis de enfrentar. Autores clássicos da psicanálise, como Freud
(1908) e Melanie Klein (1932,
1955), ressaltam a importância
do brincar como um meio de expressão da criança, contexto no
qual ela elabora seus conflitos e
demonstra seus sentimentos, ansiedades, desejos e fantasias.
Já Winnicott (1975), pediatra e
psicanalista inglês, faz referência
à dimensão de criação presente
no brincar. Segundo esse autor, é
muito mais importante o uso que se
faz de um objeto e o tipo de relação
que se estabelece com ele do que
propriamente o objeto usado. A ênfase está no significado da experiência para a criança. Brincando, ela
aprende a transformar e a usar os
objetos, ao mesmo tempo em que

Fonte: ufrgs.br

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

www.leonorapaper.com.br
(69) 3316-3059

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

os investe e os “colore” conforme
sua subjetividade e suas fantasias.
Isso explica por que, muitas vezes,
um urso de pelúcia velho e esfarrapado tem mais importância para
uma criança do que um brinquedo
novo e repleto de recursos, como
luzes, cores, sons e movimento.
Dessa forma, percebe-se como
o brincar é algo essencial para
o desenvolvimento infantil. Uma
criança que não consegue brincar
deve ser objeto de preocupação.
Disponibilizar espaço e tempo para
brincadeiras, portanto, significa
contribuir para um desenvolvimento saudável. É importante também
que os adultos resgatem sua capacidade de brincar, tornando-se,
assim, mais disponíveis para as
crianças enquanto parceiros e incentivadores de brincadeiras.

A linha de lápis Ouro destaca-se por proporcionar
suavidade na pintura e dar mais vida aos desenhos,
além de possuir a combinação de lápis comuns e
metálicos na mesma embalagem. Para completar,
a linha também oferece os lápis pretos 2B, 4B e 6B.

mbora, atualmente, a importância do brincar para
o desenvolvimento infantil
seja amplamente reconhecida,
é comum observarmos crianças,
por vezes muito pequenas, com
uma rotina bastante atribulada,
tomada por diversas atividades
e compromissos. Muitas vezes,
fica difícil encontrarmos alguma
brecha, na correria do dia a dia
dessas crianças, na qual elas
possam, simplesmente, ter espaço e tempo para brincar. Mas,
afinal, por que o brincar é considerado algo tão importante para
o desenvolvimento das crianças?
O brincar cria a chamada zona
de desenvolvimento proximal, impulsionando a criança para além
do estágio de desenvolvimento
que ela já atingiu. Ao brincar, a
criança se apresenta além do esperado para a sua idade e mais
além do seu comportamento habitual. O brincar também libera a
criança das limitações do mundo
real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é uma ação simbólica essencialmente social, que depende das
expectativas e convenções presentes na cultura. Quando duas
crianças brincam de ser um bebê e
uma mãe, por exemplo, elas fazem
uso da imaginação, mas, ao mesmo tempo, não podem se comportar de qualquer forma; devem, sim,
obedecer às regras do comportamento esperado para um bebê e
uma mãe, dentro de sua cultura.
Caso não o façam, correm o risco
de não serem compreendidas pelo
companheiro de brincadeira.
Brincar com outras crianças é
muito diferente de brincar somente com adultos. O brinquedo entre
pares possui maior variedade de
estratégias de improviso, envolve
mais negociações e é mais criativo
(Sawyer, 1997). Assim, ao brincar
com seus companheiros, a criança
aprende sobre a cultura em que
vive, ao mesmo tempo em que traz
novidades para a brincadeira e ressignifica esses elementos culturais.
Aprende, também, a negociar e a
compartilhar objetos e significados
com as outras crianças.
O brincar também permite que
a criança tome certa distância daquilo que a faz sofrer, possibilitando-lhe explorar, reviver e elaborar
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Aprenda a gostar de você

“Aprenda a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a
gostar de quem também gosta de
você... A idade vai chegando e,
com o passar do tempo, nossas
prioridades na vida vão mudando... A vida profissional, a monografia de final de curso, as contas
a pagar... Mas uma coisa parece
estar sempre presente... A busca
pela felicidade, com o amor da
sua vida.
Desde pequenos ficamos nos
perguntando “quando será que
vai chegar?” E a cada nova paquera, vez ou outra nos pegamos
na dúvida “será que é ele(a)?”.
Como diz meu pai: “nessa idade
tudo é definitivo”, pelo menos a
gente sempre achava que era.
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Cada namorado(a) era o novo
homem(mulher) da sua vida.
Fazíamos planos, escolhíamos
o nome dos filhos, o lugar da lua de
mel e, de repente... PLAFT! Como
num passe de mágica ele(a) desaparecia, fazendo criar mais expectativas a respeito “do próximo(a)”.
Você percebe que cair na
guerra quando se termina um
namoro é muito natural, mas que
já não dura mais de três meses.
Agora, você procura melhor e começa a ser mais seletiva(o).
Procura um cara(uma moça)
formado(a), trabalhador(a), bem
resolvido(a), inteligente, com
aquele papo que a deixa sentada no bar o resto da noite.
Você procura por alguém que

cuide de você quando está doente, que não reclame em trocar
aquele churrasco dos amigos
pelo aniversário da sua avó, que
jogue “imagem e ação” e se divirta como uma criança, que sorria de felicidade quando te olha,
mesmo quando você está de
short, camiseta e chinelo.
A liberdade, ficar sem compromisso, sair sem dar satisfação, já não tem o mesmo valor
que tinha antes.
A gente inventa um monte de
desculpas esfarrapadas, mas continuamos com a procura incessante por uma pessoa legal, que nos
complete, e vice-versa.
Enquanto tivermos maquiagem
e perfume, vamos à luta... E haja dinheiro para manter a presença em
todos os eventos da cidade: churrasco, festinhas, boates na quinta-feira. Sem falar na diversidade,
que vai do Forró aos Beatles.
Mas o melhor dessa parte é
se divertir com as amigas(os),
rir até doer barriga, fazer aqueles passinhos bregas de antigamente e curtir o som... Olhar
para o teto, cantar bem alto
aquela música que você adora.
Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com uma
outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela.
Percebe também que aquele cara(aquela moça) que você
ama (ou acha que ama), e que
não quer nada com você, defi-

nitivamente não é o homem(a
mulher) da sua vida.
Você aprende a gostar de
você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem
também gosta de você. O segredo é não correr atrás das
borboletas... é cuidar do jardim
para que elas venham até você.
No final das contas, você vai
achar, não quem você estava
procurando, mas quem estava
procurando por você!”
Mario Quintana

Dr. Arthur Freire de Barros
- médico CRM/RO 643
- Endoscopia RQE 495
- responsável técnico UCT/ FHEMERON
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Cacoal-RO

A iluminação no projeto de Arquitetura

Autoria: Luciana Constantin e Paula Carnelós

A

iluminação é de extrema importância na Arquitetura, e é por isso
que muitos dizem que ela
pode dar alma a um projeto.
A planta luminotécnica deve
estar associada ao momento criativo do projeto, pois o
uso adequado das luzes, artificiais ou naturais, ajuda a
revelar detalhes do ambiente
no decorrer do dia no momento em que a luz se modifica.
Ao conhecer as reais necessidades do cliente, o profissional
pode criar espaços mais eficientes, funcionais e saudáveis. A forma como se aplica a luz é específica para cada local. Ela pode ser
ambiente, de destaque, dinâmica
ou ainda criar ambientes flexíveis.
A iluminação bem utilizada proporciona bem estar. É importante
que a planta luminotécnica seja

feita com a especificação de lâmpadas e luminárias mais apropriadas para o uso em estudo.
Lâmpadas possuem diferentes
temperaturas de cor, proporcionando conforto visual para o usuário, gerando bons efeitos para
os espaços internos ou externos.
A iluminação em áreas externas, em fachadas ou monumentos arquitetônicos ou artísticos é importante porque faz
com que o referencial urbano
também seja visto e notado à
noite, pois assume um valor de
maior impacto. A luz é uma forma de interação da arquitetura
com o ser humano, pois instiga
seus sentimentos e seu humor.
Pode deixá-lo triste ou feliz,
agitado ou tranquilo.
A iluminação artificial é
distinta para diferentes projetos e os recursos disponíveis

Autoria: Luciana Constantin e Paula Carnelós

do mercado são bem vastos,
como os vários tipos de lâmpadas, os LEDS, as fibras óticas
e os acessórios. Sem mencionar também, nas automações
residenciais que dão muito
conforto ao usuário.
Contar com o auxílio de um
profissional é fundamental para
esclarecer e definir as necessidades dos habitantes, obter uma
iluminação mais eficiente, aliando eficiência energética, estética, funcionalidade e conforto.

Beatriz Marquiori Alves
- arquiteta e urbanista formada pela
PUC-Campinas/SP
- design de interiores pela
Escola Pró-Arte – Campinas/SP
Fone: (69) 3441-9748 / 9909-6688
beatrizmarquiori@gmail.com
Av. São Paulo, 2848 - Cacoal-RO
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Patrono de Rondônia é reconhecido
como Herói da Pátria

2

015 foi o Ano de Rondon.
O nome do patrono de
Rondônia foi incluído no
“Livro dos Heróis da Pátria”,
conforme Lei 13.141/2015,
assinada no dia 30 de outubro
pelo presidente da República
em exercício, Michel Temer.
Por ocasião das comemorações dos seus 150 anos de
nascimento, nosso Marechal
da Paz – como ficou conhecido o caboclo mato-grossense Cândido Mariano da Silva
Rondon – também ganhou
em Porto Velho um memorial
com o seu nome, localizado
no sítio arqueológico Vila de
Santo Antônio.
Rondônia é o único estado
da Federação cujo nome homenageia um herói de fato e
de direito. Em 1912 o pesquisador Edgard Roquette-Pinto
fez parte da Comissão Rondon e, cinco anos mais tarde,
publicou o livro Rondônia Antropologia etnográfica. Foi
a primeira vez que a palavra
Rondônia [terra de Rondon]
foi registrada. Mas somente a
partir de 1956 foi que o então
território federal do Guaporé
teve seu nome alterado em
reverência ao militar-serta-

nista, que morreria menos de
dois anos depois.
É imperioso oportunizar à
sociedade a apropriação do
legado de Rondon. É preciso,
através de ações orquestradas
pela Educação, fazer com que
os rondonienses percebam
que Rondônia não existe somente a partir da onda migratória decorrente da abertura
da BR-029 (atual BR-364), coluna dorsal de todo o trânsito
rodoviário do estado. Aliás, a
própria rodovia – que em 2015
comemorou 55 anos – decorre
das expedições da Comissão
Rondon; A BR inaugurada
pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1960, seguiu o
traçado das linhas telegráficas.
É importante ressaltar que
oito das 11 cidades ao longo
da rodovia 364 foram frutos
dos postos telegráficos implantados por Rondon. Por
todos os lados que se olhe, há
marcas da epopeia de Rondon
em Rondônia, que teve a elucidação da sua própria cartografia moderna e os estudos
geográficos, etnológicos etc.
– que conferem identidade e
conhecimento sobre esta terra
então misteriosa.

O Marechal da Paz foi indicado ao Prêmio Nobel.

Reconhecido mundialmente, nosso herói rondoniense
foi candidato ao Prêmio Nobel, indicado pelo Explorer´s
Club, de Nova Iorque. Tudo
apontava para a probabilidade de que, que pela primeira
vez, um brasileiro ganhasse
o prêmio. No entanto, Marechal Rondon morreu antes da
premiação, quase cego, na
cidade do Rio de Janeiro, em
20 de janeiro de 1958, aos 92
anos de idade.

Marechal Cândido Rondon.

Júlio Olivar junto ao marco onde
nasceu Rondon há 150 anos.

Júlio Olivar
- escritor, autor de cinco livros – dentre eles a obra biográfica “Caminhos de Rondon” –, é presidente da
Academia Rondoniense de Letras, ex-secretário de Estado da Educação e atual superintendente estadual de
Turismo. Porto Velho-RO
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