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TELEFONES ÚTEIS

INDICADOR MÉDICO

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM MARÇO/2016

ANGA – MEDICINA DIAGNÓSTICA

CLÍNICA DE UROLOGIA JORGE DALL’OGLIO

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO – HGO

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

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

Responsável técnico:
Dr. Gregório de Almeida Neto CRM/RO 100162
(69) 3441-2483 - Cacoal-RO

BOTELHO SERVIÇOS MÉDICOS

CLÍNICA UTZUMI

HOSPITAL SÃO JOSÉ

Responsável técnico:
Dr. Sérgio Botelho Junior CRM/RO 3881
(69) 3441-3507 / 8428-2060 - Cacoal-RO

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

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

CARDIOCENTER (anexo/São Daniel Comboni)

CONSULTÓRIO DE CIRURGIA VASCULAR

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

Responsável técnico:
Dr. Alex S. dos Santos Carvalho CRM/RO 2095
(69) 3441-7042 / 8462-0722 - Cacoal-RO

Responsável técnica:
Dra. Carla Liberato CRM/RO 1994
(69) 9995-9239 / 8121-3168 - Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. Stênio E. S. Macedo CRM/RO 3091
(69) 3443-1353 - Cacoal-RO
(69) 3451-8606 - Pimenta Bueno-RO

CARDIOVIDA

HOSPITAL CÂNDIDO RONDON – HCR

MASTER PLÁSTICA

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

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

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

CEDIM

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS

NEOMED

Responsável técnico:
Dr. Luís Alberto Borges CRM/RO 1488
(69) 3443-4008 / 3443-4009 - Cacoal-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

CENTER CLÍNICA

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

NOVA IMAGEM

Responsável técnico:
Dr. Álvaro Luís Galvão Ignácio CRM/RO 1191
(69) 3416-9337 / 3423-3337 / 8111-7425 - Ji-Paraná-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

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

OTORRINO CLÍNICA

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

CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO (CEMED)
Responsável técnico:
Dr. Leônidas Tondo CRM/RO 3612
(69) 3422-9960 - Ji-Paraná-RO
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“Quem tem saúde, tem esperança, e
quem tem esperança, tem tudo.”
(Provérvios Árabes)

Restaurante EL Sossego

- breve em novo endereço, perfil mais arrojado

O

sucesso de uma empresa
na área da gastronomia
não se baseia somente
em um bom cardápio, que sem
dúvida deve ser o seu carro chefe. É necessário estar investindo
sempre em detalhes que fazem
a diferença e no bem estar dos
clientes. Afinal, cada um de nós
sai de casa para “comer fora”
buscando um conjunto de situações que nos façam ficar à vontade, literalmente em casa.
Prezando por diferenciais
que estarão consolidando ain-

da mais a credibilidade do Restaurante EL Sossego, o casal
de empresários Juciely e Cledivaldo Scaramuzza decidiu
alçar voo mais alto construindo
um novo prédio para instalar
a empresa, também em local
estratégico, de fácil acesso, no
centro da cidade.
O novo projeto prevê capacidade para 240 pessoas, estacionamento próprio, acessibilidade plena para cadeirantes
no acesso e nas dependências
do restaurante, Internet wi-fi,

ambiente totalmente climatizado, área exclusiva de entretenimento para crianças e som ambiente customizado. O projeto
arquitetônico, tanto exterior
quanto interior, são indescritíveis. Não faltarão elogios.
O sistema self-service, com
cardápio variado todos os dias,
continua nos planos da equipe,
o que agrada a todos, desde o
variado buffet de saladas aos
mais elaborados pratos, calóricos ou não. Tudo pode ser balanceado a gosto. Este é um de-

talhe importante, principalmente
quando se recebe clientes que
buscam sempre uma dieta light,
porém, saborosa.
Vale lembrar que o EL Sossego também é o Buffet ideal para
abrilhantar os seus eventos (aniversários, casamentos e outras
ocasiões especiais).
Além da estrutura física arrojada que o novo projeto propõe,
o EL Sossego estuda o fechamento de alguns convênios, o
que certamente ampliará ainda
mais a sua carta de clientes.

EL Sossego
Rua Anísio Serrão (entre a Av. Porto Velho
e Sete de Setembro) Fone: (69) 3441-5394
Cacoal-RO

Prevenção do câncer de mama

O

câncer de mama é o tumor maligno mais prevalente na população feminina mundial atualmente. O nosso
país não é exceção a esta estatística. A maior parte dos casos
tem origem desconhecida, mas
uma parcela de até 20% da população tem fatores familiares e
genéticos implicados.
As causas mais apontadas têm
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sido o estilo de vida (má alimentação, inatividade física, obesidade) e ingesta de bebida alcoólica.
Neste caso apenas o cigarro não
foi apontado como causa, o que
não significa render-se a ele. O
envelhecimento da população
também tem contribuído para o
maior número de casos da doença. Esqueça as teorias sobre uso
de desodorante antitranspirante,

são especulações sem fundamento apenas!
A prevenção recomendada pela
Sociedade Brasileira de Mastologia
(SBM) é de mamografia anual a
partir dos quarenta anos de idade,
associado ou não à ultrassonografia
de mamas, de acordo com o caso da
paciente. Isso se deve pelo fato de
1/3 dos casos de câncer na população feminina brasileira ocorrerem
antes dos 50 anos de idade, idade
que se recomenda o início da prevenção na Europa e, atualmente, até
nos EUA. Ressonância magnética
não está indicada de rotina.
Quaisquer dúvidas, entre em
contato com um médico mastologista para a adequada promoção da
saúde de suas mamas.

Dr. Eduardo Henrique Laurindo de Souza Silva
- médico mastologista
CRM/RO 4335 / RQE 1110
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO

Osteoporose

Osso Normal

Osteoporose

A osteoporose é uma forma de “reumatismo” que
deixa os ossos fracos. Em
virtude dessa fragilidade,
os ossos podem quebrar
por mínimos esforços.

Acomete preferencialmente pessoas após os 55 anos.O diagnóstico é realizado por exame específico que deve ser interpretado por médico que esteja familiarizado com a doença.
A prevenção das quedas é a parte mais importante para evitar fraturas
(quebra dos ossos) em portadores de osteoporose. Por isso, muito cuidado
com os tapetes pelo chão, e, sempre que estiver caminhando pela casa, tenha o ambiente bem iluminado.

Diretor Técnico

Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná
Residência em Clínica Médica – RQE 908
Residência em Reumatologia – RQE 909
Densitometrista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e
pela International Society for Clinical Densitometry – RQE 1156
Membro da ABRASSO
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Cirurgia endoscópica da coluna vertebral
- hérnia de disco
* tratamento minimamente invasivo

de Laser ou de Radiofrequência,
portanto muitos conhecem este
procedimento como “cirurgia de
hérnia de disco a laser”.
A endoscopia para cirurgia da
coluna não é apenas um procedimento, mas sim uma técnica cirúrgica que além das inúmeras vantagens, constitui uma maneira revolucionária de tratar o problema.

A

principal diferença entre a
cirurgia com endoscópio
e a cirurgia convencional
é que na endoscopia o cirurgião
consegue enxergar através de
uma câmera acoplada ao sistema
e pode “olhar” para qualquer direção a partir do canal de trabalho,
com toda a nitidez de um monitor
Full-HD (alta qualidade) e com
a luminosidade ideal controlada
através de um foco de luz também
acoplado ao sistema. Portanto, o
uso do endoscópio está indicado
na hérnia de disco, estenose de
canal vertebral e estenose de forame intervertebral.
A endoscopia é, portanto, uma
técnica de mínima invasão e mínima agressividade, que permite
visualizar o local exato da doença
com um grande aumento através
de monitores de alta definição
(Full-HD).
Comparando com uma cirurgia
clássica de hérnia de disco, as

principais vantagens do uso do
endoscópio são:
• realizado com anestesia local e
sedação, não necessita de anestesia geral como a cirurgia tradicional;
• não há limite de idade ou de condição física para ser operado; na cirurgia tradicional, por ser necessária
a anestesia geral, muitos pacientes
com outras doenças não podem ser
operados;
• incisão menor na pele;
• separação das fibras musculares
ao invés de descolamento do músculo do osso;
• procedimento mais rápido;
• sangramento mínimo;
• menos dor pós-operatória, recuperação mais rápida;
• o procedimento é rápido e o paciente vai embora no mesmo dia
da cirurgia;
• retorno mais rápido ao trabalho;
• baixa taxa de infecção;
Durante o procedimento, geralmente é utilizado um aparelho

Parar de fumar

- principal medida para evitar ou conter grave
doença pulmonar ainda sem cura

F

umantes estão sendo advertidos
a não ignorar sintomas aparentemente inofensivos, como a tosse,
que poderiam estar por trás de doenças graves como a DPOC.
Em nova campanha, o Departamento de Saúde Pública do Reino
Unido alerta sobre o desconhecimento, por muitos fumantes, dos riscos
de doenças incapacitantes como a
doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC).
A enfermidade, que estreita as

vias aéreas, pode fazer com que
pessoas tenham grande dificuldade
para realizar tarefas simples, como
subir escadas.
As estatísticas mostram que o problema atinge mais de 1 milhão de pessoas na Inglaterra – em cada 10 casos, nove são causados pelo cigarro.
Para entender melhor a gravidade
do problema, é preciso considerar que
a DPOC é, na verdade, um conceito
“guarda-chuva”, que abrange uma série de doenças pulmonares crônicas,
como bronquite e enfisema.
Quem desenvolve o problema
passa a ter dificuldades para respirar,
sobretudo em decorrência do estreitamento das vias aéreas e da destruição

Referências:
Schmidek. Operative Neurosurgical Techniques.
Saunders Lewandrowski KU, Lee SH, Iprenburg M.
Endoscopic Spinal Surgery. JP. Khoo LT, Fessler RG.
Microendoscopic Decompressive Laminotomy for the
treatment of Lumbar Stenosis. Neurosurgery 2002.

Dr. Edilton Oliveira
- médico neurocirurgião
CRM/RO 3272 RQE 947
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
ATENDIMENTO:
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
HOSPITAL HCR
Fone: (69) 3411-2200
CLÍNICA DE UROLOGIA JORGE DALL’OGLIO
Fone: (69) 3422-0162
Ji-Paraná-RO

do tecido que compõe os pulmões.
Os sintomas típicos incluem falta
de ar durante prática de atividades
físicas, tosse persistente e infecções
respiratórias frequentes.
Na campanha veiculada pelo governo britânico, especialistas dizem
que fumantes geralmente desconsideram os sinais precoces da doença ao minimizá-los como “tosse de
fumante”. Ao continuarem fumando,
correm o risco de agravar o problema e comprometer ainda mais sua
qualidade de vida.
Embora não haja cura, há ações
importantes que podem ser colocadas
em prática para reduzir os danos provocados pela enfermidade.
Parar de fumar, praticar exercícios físicos específicos e tomar
medicações que podem reduzir a
progressão da doença são algumas
recomendações.

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
Fone: (69) 3443-2001
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612 /
9900-9100 - Cacoal-RO
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Inovações do instituto do Direito de Resposta
- Lei 13.188/2015

O

Direito de Resposta tem
sido ferramenta eficaz no
auxílio àqueles moralmente lesados diante dos abusos da
chamada liberdade de imprensa.
Em países de sistema democrático, como o Brasil, é tido como um
canal de acesso às entidades de
comunicação social, com o escopo de levar a público a resposta da
informação veiculada, pelos mesmos meios, ou seja, é uma oportunidade de dizer o direito que uma
pessoa tem de se defender de críticas públicas no mesmo veículo
em que foram divulgadas.
O Direito de Resposta nada
mais é do que um instrumento
imprescindível para impor limites à liberdade de imprensa,
considerado de grande relevância, inclusive elevado à base
constitucional desde 1934.
Sendo assim, qual a finalidade
da criação de uma nova lei sobre
o mesmo tema? Na verdade, a
lei está em vigor desde 11 de novembro de 2015 e trata-se de uma
norma com prazos estabelecidos

para que os veículos de comunicação atendam os que se sentem
ofendidos por informações veiculadas sem precisar acionar a Justiça
e arcar com custas processuais.
A aplicação da referida lei se
estabelece quando da réplica ou
da retificação de matéria publicada, proporcionalmente ao agravo
e de forma gratuita, por indivíduo
que se sente ofendido ou prejudicado em sua honra objetiva ou
subjetiva, ao disposto na Constituição Federal, artigo 5º, V:
“Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.
Caso os veículos não concedam extrajudicialmente esse
direito, a pessoa pode acionar o

Judiciário. E, neste caso, a nova
lei também estabelece prazos
para que os juízes se manifestem, garantindo rapidez e efetividade na retratação.
Referência:
BRASIL. Constituição Federal.
São Paulo: Ed. Saraiva, 2005.

Dra. Marilisa Peres
- advogada OAB/RO 6043
Fone: (69) 8414-6707 / 8459-5990
marilisapepinelli@gmail.com
Rolim de Moura-RO

Ceratocone

- seus efeitos na visão

O que é ceratocone?
Dr. Stênio: É uma desordem
ocular caracterizada pelo afinamento da córnea. No ceratocone a córnea assume uma forma
de cone. O principal sintoma
dessa doença é a diminuição
da visão. É muito frequente em
pessoas de conjuntivite alérgica,
associado a doenças sistêmicas
e ainda pelo uso prolongado de
lente de contato.
E quanto aos sintomas?
Dr. Stênio: Os sintomas iniciam-se geralmente na adolescência. Afeta homens e mulheres em igual proporção e na
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grande maioria dos casos afeta
os dois olhos. A evolução do
ceratocone é quase sempre progressiva com aumento do astigmatismo, mas pode estacionar
em determinados casos.
Como é feito o tratamento?
Dr. Stênio: Nos casos leves,
o uso de óculos pode ser suficiente e nos moderados é indicado o uso de lentes de contato rígidas para corrigir o problema. Outros procedimentos
usados, dependendo do grau
do ceratocone, é o implante do
anel de ferrara intraestromal e
o transplante de córnea.

Responsável técnico:
Dr. Stênio E. S. Macedo
- médico CRM/RO 3091 Oftalmologia
- Cirurgia de Catarata
(Facoemulsificação)
- Lentes de Contato
- Glaucoma
- Cirurgia Plástica Ocular
- Clínica Oftalmológica Geral
Fone: (69) 3443-1353
Cacoal-RO
Fone: (69) 3451-8606
Pimenta Bueno-RO
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Aterosclerose e o coração

A

terosclerose é uma doença
inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre
por deposição de colesterol na camada íntima das artérias de médio
e grande calibre em resposta à
agressão endotelial.
Dislipidemias são doenças que
caracterizam-se pela elevação do
colesterol e/ou triglicerídios no sangue. Na última diretriz das dislipidemias da SBC (Sociedade Brasileira
de Cardiologia) considera-se os seguintes valores com base na fração
LDL do colesterol (colesterol ruim):
abaixo de 100 é o ideal, de 100 a
130, normal, 130 a 160, limítrofe,
160 a 190, alto, e maior que 190,
muito alto. No entanto, isso é relativo e depende do paciente avaliando
o seu risco cardiovascular.
Paciente de risco cardiovascular
alto, o LDL deve ser menor que 70,
de risco cardiovascular médio, deve
ser menor que 100, e de risco cardiovascular baixo, deve ser individualizado. O médico que atua na cardiologia deve usar essas metas.
Para avaliar o risco dos pacientes,
primeiro devemos identificar os de
alto risco de eventos coronarianos,
que são: pacientes com doença arterial manifesta, obstrução arterial de-

tectada por exames, diabético mellitus tipo I e II, doença renal crônica ou
hipercolesterolemia familiar.
Os que não se enquadram no alto
risco devem ser avaliados pelo escore global de risco que avalia o paciente por variáveis como idade, sexo, tabagismo, diabete mellitus, colesterol
(HDL e total) e pressão arterial. Desta
avaliação teremos pacientes de baixo, médio e alto risco.
O tratamento da dislipidemia
consta de medidas não medicamentosas, como dieta pobre em gorduras,
e dependendo do valor do LDL, HDL
e triglicerídio e do risco do paciente,
uso de medicações. Para o colesterol temos atorvastatina, piatavastatina, rousovastatina ou sinvastatina, e
para triglicerídeos, os fibratos.

Dr. Sérgio Botelho Junior
- médico CRM/RO 3881
BOTELHO SERVIÇOS MÉDICOS
- Cardiologia e Clínica Médica
- exames cardiológicos
Rua dos Pioneiros, 1853
Centro – Cacoal/RO
Fone: (69) 3441-3507 / 8428-2060
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
HOSPITAL SÃO JOSÉ
Fone: (69) 3442-2325
Rolim de Moura-RO

Conciliar é legal

- solução consensual dos conflitos

N

o rol das normas fundamentais
do Novo Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015), especialmente em
seu artigo 3º, estão os parágrafos 2º
e 3º que abrangem especificamente
o estímulo à Conciliação entre as
partes, que deverá ser promovido inclusive pelo Estado, senão vejamos:
“ §2º O Estado promoverá sempre
que possível, a solução consensual
dos conflitos. §3º A conciliação, a
mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão
ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros
do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial”.
A grande expectativa do Novo
Código de Processo Civil, é de que
o mesmo consiga, por suas novas
regras processuais, desafogar o
Judiciário, através do estímulo a solução consensual dos conflitos. Em
razão destas novas regras, a partir
da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, todos os
Tribunais foram obrigados a instalarem Centros Judiciários de Solução
Consensual de Conflitos com o objetivo de promover audiências de Conciliação e Mediação e consequentemente acelerar a resolução desses
litígios, resolvendo em um curto espaço de tempo um conflito que poderia arrastar-se por anos sem solução.
O estímulo deve ser promovido
não só pelo Estado, mas, trata-se
de uma política pública nacional
em que todos devem estimular a

conciliação. A promoção da solução consensual dos conflitos confere às partes acordar conforme a
livre autonomia dos interessados.
Com as novas regras para composição amigável dos processos, é
preciso deixarmos a enraizada cultura da litigiosidade e buscar constantemente a pacificação entre as partes, buscando com isso uma rápida
solução para os conflitos que poderão ser solucionados amigavelmente.
O Novo CPC traz de forma
objetiva a matéria ora abordada,
restando aos operadores do direito adaptarem-se e participarem
efetivamente na busca da paz
social, melhorando significativamente a prestação jurisdicional.

Dra. Cynthia Patricia Chagas Muniz Dias
- advogada OAB/RO 1147
ADVOCACIA DIAS&REVAY
Fone: (69) 3536-7872 e (69) 8463-3715
cynthiamuniz_dias@hotmail.com
Ariquemes-RO

Você sabe o que é diastema?

O

diastema é o nome dado para
o espaço entre os dois dentes
frontais, que é mais comum
ser encontrado na arcada superior.
Embora para alguns esse espaço
pareça um charme, para outros é um
bom motivo para insatisfação.
A resposta para o que é diastema pode ser respondida a partir de
duas vertentes: origem fisiológica
ou patológica. Enquanto fisiológica,

o diastema faz parte do desenvolvimento normal da dentição, por isso
é comum em crianças, quando a
quantidade de dentes é menor de
quando forem adultos.
Já o diastema patológico pode ser
originário de outros fatores, tais como
hereditariedade, perda de dentes,
freio labial, fatores genéticos, sucção
dos dedos ou chupeta, entre outros.
O tratamento deve ser realizado
de acordo com a razão que ocasionou o diastema. Entre as principais
indicações de tratamento está a frenectomia (reposicionamento do freio
labial), podendo esta ser associada
ao tratamento ortodôntico, ou ainda
a realização deste fechamento com
lentes de contato ou restaurações diretas em resina, a depender do caso.
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www.leonorapaper.com.br
(69) 3316-3059
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.

O reumatismo ataca os músculos?

S

im. Utiliza-se o termo
“reumatismo de partes
moles” para definir o
estado doloroso das estruturas que circundam a articulação. A boa função do sistema
músculo-esquelético depende
da integridade de seus componentes. Quando um desses não
funciona bem, isso se reflete em
dor e dificuldade para realizar os
movimentos. Essas inflamações
são habitualmente temporárias
e não causam deformidade, mas
podem se tornar crônicas.
Na maioria das vezes, a inflamação/lesão dessas estruturas
ocorre devido a traumatismos
locais que podem ocorrer como
um acidente único e violento
com lesão imediata, ou ser o resultado de traumas crônicos, vícios posturais ou ocupacionais.
As bursites (inflamação das
bursas) podem ocorrer em diversos locais do corpo, mas as
mais comuns são cotovelos,
joelhos, ombros e quadris. As
tendinites (inflamação nos tendões) são mais comuns nos dedos das mãos (especialmente

infiltração com corticoide pode
ser bastante útil.

Dra. Raquel Marques Sandri
- médica CRM/RO 2701
- Reumatologia RQE 1191
- Clínica Médica RQE 1117
ATENDIMENTO:
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

Em contrato de aluguel

- é penhorável bem de família do fiador
ratificando ser válida a referida
penhora. Vejamos: Súmula 549:
“É válida a penhora de bem de
família pertencente a fiador de
contrato de locação”.

O

bem de família é o
imóvel utilizado como
moradia da entidade
familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade
monoparenteral, ou entidade
de outra origem, protegido
por previsão legal específica
e é impenhorável e não responderá pela dívida contraída
pelos cônjuges, pais ou filhos
que sejam seus proprietários
e nele residam, sendo o bem
resguardado contra execução
por dívidas.
Antes da Lei nº 8.009/90 (referente à impenhorabilidade do
bem de família), o imóvel residencial do fiador estava isento
de penhora judicial. Todavia,
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polegar), ombros e nádegas. Já
nas entesites, locais de inserção de um ligamento ou músculo no osso, os mais acometidos
são os cotovelos, joelhos e pés,
conhecido popularmente como
esporão de calcâneo e habitualmente associado a inflamação
da fáscia plantar (dor na sola
dos pés). E por último, a dor
miofascial, que se caracteriza
por dor localizada em qualquer
músculo e que se irradia com a
palpação local. O mais comum
é dor na região cervical e em
cima dos ombros.
O diagnóstico de todas essas
condições é baseado na história
trazida pelo paciente e exame
clínico. Radiografias excluem
anormalidades ósseas, já os
tendões, ligamentos e bursas
são visíveis na ultrassonografia
e na ressonância nuclear magnética, que auxiliam na definição
do local inflamado e no grau de
inflamação da lesão.
O tratamento é baseado em
repouso, medicação e fisioterapia. Eventualmente, a critério
do médico reumatologista, a

o art. 82 da Lei do Inquilinato
(Lei nº 8.245/91) acrescentou o
inciso VII ao art. 3º da Lei nº
8.009/90, objetivando viabilizar
as locações em geral.
De acordo com o artigo 3º,
inciso VII, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em
qualquer processo de execução
civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido por obrigação
decorrente de fiança concedida
em contrato de locação.
Após longo embate sobre ser
ou não penhorável o bem de
família do fiador, o Superior Tribunal de Justiça aprovou no dia
14 de outubro de 2015 súmula
de Direito Privado sobre o tema,

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela
Universidade Estadual de Maringá/PR
Fone: (69) 8116-8007
Ariquemes-RO
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Pronação dolorosa

- tome cuidado ao segurar seu filho pelo braço

P

ronação dolorosa é um pequeno
deslocamento da cabeça do rádio
em relação ao ligamento anular.
O rádio é um dos ossos do antebraço
e cabeça do rádio. É a porção deste
osso que participa da articulação do
cotovelo. O ligamento anular envolve
a cabeça do rádio como um anel. Esta
lesão ocorre em crianças menores de
cinco anos, devido à consistência mais
elástica dos ligamentos e ao desenvolvimento ósseo incompleto.
A história é quase sempre a mesma.
A criança é puxada pela mão ou pelo
antebraço; por exemplo, quando a mãe
segura a criança para que esta não saia
correndo pela rua, ou quando a criança
é balançada pelos braços.
Eventualmente pode-se ouvir um
pequeno estalo quando ocorre a lesão.
A criança começa a chorar imediatamente e permanece com o braço imóvel ao lado do corpo, com o cotovelo dobrado. Normalmente após algum tempo
a criança para de reclamar, desde que
não movimente o braço ou toquem em
seu cotovelo. Algumas vezes é possível

que a criança com pronação dolorosa
se queixe de dor no ombro ou punho.
Se acontecer, leve a criança para o
hospital o mais rápido possível. O ortopedista colocará o osso de volta no
lugar, normalmente sem a necessidade
de anestesia. Em alguns poucos casos, o ligamento pode ter um pequeno
rompimento e a criança continua com
sintomas. Deve-se usar uma tala para
imobilizar o cotovelo até a cicatrização
do ligamento, usualmente uma semana
ou pouco mais. Apesar de ser recorrente em algumas crianças, a pronação
dolorosa não é motivo para preocupação. As lesões devem cessar com o
crescimento da criança, não deixando
nenhuma sequela.
Evite puxar a criança pelas mãos,
especialmente se esta já tem história de
pronação dolorosa. Oriente também a
babá, os parentes e as outras pessoas
que terão contato com a criança.

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
Fone: (69) 3441-2483
Cacoal-RO

SPEED

- quer alcançar seus objetivos mais rápido?

C

onheça o Speed, um curso
de inglês em apenas 18 meses. Moderno e com qualidade Fisk que você conhece, ele
vai ajudar você a aprender de um
jeito prático e objetivo.
Este curso destina-se especialmente ao público adulto que tem
pouco ou nenhum conhecimento
de inglês e que precisa aprender a
se comunicar na língua inglesa em
pouco tempo. Nesse curso, o aluno
aprende as estruturas fundamentais
de forma rápida e eficaz, pois ele
fornece todas as ferramentas de
que o aluno precisa para se comunicar desde a primeira aula. Ele ouve,
fala, lê e escreve relacionando os
tópicos à sua própria experiência.
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As grandes novidades desse curso são: a inserção de exercícios por
meio de QR Codes (Quick Response Codes) do Speed 1 para o sistema Android, e a disponibilização da
versão digital do livro – e-book.
Cyber Fisk: Cyber Challenge,
Cyber Arcade, Cyber Dictation,
Cyber Pronunciation, Cyber Audio.

FISK – Centro de Ensino
Fone: (69) 3441-4701
Whatsapp: (69) 8122-2912
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO

Segurança e responsabilidade
nas construções

D

esde a criação dos programas do
Governo Federal, como o PAC e
o Minha Casa Minha Vida, houve
uma explosão na construção civil, tanto
para construção de casas quanto para
construções comerciais, industriais e
de infraestrutura. Com esse desenvolvimento, surgiu muita mão de obra sem
experiência e capacitação. E hoje, em
razão dessas deficiências, várias obras
apresentam problemas e patologias.
Problemas esses que vão desde a fase
de concepção do projeto até o acabamento e manutenção.
Uma pessoa que deseja investir na construção deve se preocupar
com segurança e responsabilidade da
obra, pois o dono da obra também é
responsável solidário caso haja algum
problema, tanto na fase de execução (como um acidente de trabalho),
quanto depois da obra concluída. Para
tanto, algumas medidas devem ser
realizadas pela pessoa que almeja
construir: como verificar se todos os
funcionários estão registrados e os
pagamentos dos encargos sociais
em dia, se a empresa tem técnico de
segurança do trabalho e engenheiro.
Todos esses elementos dão segurança na hora de contratar uma empresa,
e é claro que isso tem um custo maior,
mas às vezes o barato, o “jeitinho”, sai
caro, ainda mais se envolver um acidente ou encargo trabalhista.
Devemos lembrar que uma obra
também precisa de manutenção para
o bom funcionamento, mas que se não
for feita dentro do tempo programado,
pode ocasionar grandes despesas, e

pode ser algo simples como uma limpeza de calha. Portanto, é imprescindível
não se esquecer de consultar os profissionais envolvidos na obra sobre a manutenção da sua construção.

Eng. Tiago Magalhães Bisconsin
- engenheiro civil
- CREA/SP 5062789095-D
Concreaço da Amazônia
Av. Castelo Branco, 22570
Fone: (69) 3441-6180
www.concreacodaamazonia.com.br
Cacoal-RO

Direito Social

- acessibilidade dos cadeirantes

E

ste artigo será o primeiro de
uma sequência, os quais terão por finalidade demonstrar
os direitos conferidos aos cadeirantes, bem como da pessoa com
deficiência, com fundamento a um
dos princípios basilares do estado
democrático de direito, qual seja,
o princípio da igualdade que diz
respeito às condições de locomoção das pessoas com deficiência
física, com amparo à Lei Federal n.
10.098/2000, e ao Decreto Federal n. 6.949/2009 que promulgou a
Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência.
O interesse pela temática surgiu
a partir do momento que me vi na
condição de usar temporariamente
cadeiras de rodas e muletas em
consequência a um acidente. A
partir dessa condição, observei o
quanto os cadeirantes sofrem com
a acessibilidade, considerando que
algumas cidades não se encontram
estruturalmente preparadas para
atender às necessidades e anseios
das pessoas com deficiência física
locomotora, em especial no que diz
respeito à acessibilidade.
Importante ressaltar que as pessoas com deficiência física locomotora são conhecedoras de seus direitos, porém não têm esses direitos
consagrados no dia a dia, reconhecidos e respeitados, confrontando-se
com inúmeras outras dificuldades e
desafios, especialmente relacionadas ao direito à acessibilidade, dentre eles adentrar nas dependências

de alguns locais públicos e privados.
Observa-se que necessita de
uma efetiva mudança social para assegurar essa garantia ao cidadão deficiente com fulcro no art. 4º, § II da
CF/1988, o qual estabelece os direitos humanos como um dos princípios
das relações internacionais do Brasil,
consagrados em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Sendo certo que os respectivos
direitos têm sido sistematicamente
violados, a situação atual pode ser
modificada com ações proativas em
conjunto, o que beneficiará todos.

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

O que é o enfisema pulmonar?
- Tem cura? Dá para tratar?

prevenir outras doenças causadas pelo cigarro, como infarto,
derrame ou tumores.
Em caso de sintomas, procure
um especialista.

O

enfisema pulmonar é uma
das alterações presentes na
doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC). Na maioria das
vezes é causado pelo fumo (cigarro, cachimbo, narguilé, etc.), mas
também por contato prolongado
com outras pessoas que fumam,
fumaça de fogão a lenha, queimadas, outras substâncias químicas
inaladas, além de outros.
Os principais sintomas são:
falta de ar, tosse crônica com catarro ou seca, e chiado no peito.
O diagnóstico é feito com a espirometria, um exame que mede a
capacidade dos pulmões.
Infelizmente a doença não possui cura, porém existe tratamento!
Esse é avaliado caso a caso, algumas vezes sendo necessário o uso
de medicamentos inalatórios (bombinhas) por toda a vida, trazendo
melhora da falta de ar. Em formas
mais graves e avançadas pode ser
necessário o uso de oxigênio em
casa, cerca de 24 horas por dia.
É necessário parar de fumar
para evitar a piora do quadro e

Dr. Guilherme Eler de Almeida
- médico CRM/RO 4079
- médico pneumologista RQE 1049
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 Cacoal-RO
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal – RO
CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 3416-9337/ 3423-3337/8111-7425
Ji-Paraná – RO

Sobremesa

- um prazer indispensável

C

omo afirmam profissionais que
estudam a mente humana, a
sobremesa é um alimento que
pode superar os sinais de saciedade,
induzindo-nos ao seu consumo, mesmo que estejamos satisfeitos. Gera
prazer. Os doces caseiros são os
mais cobiçados. Desde os cremes,
pavês, bolos, tortas, aos tradicionais
e saborosíssimos doces de frutas, a
sobremesa é um item que tem que
ser criteriosamente analisado.
Este é um dos grandes diferenciais do Restaurante Soberano. Recentemente o espaço foi totalmente
reestruturado, além de ter repaginado e aprimorado ainda mais a sua logística funcional. O variado cardápio
todos os dias (peixe toda quarta-fei-

ra) recebe um toque especial de chef
de nível internacional!
Uma das novidades do Restaurante Soberano, localizado na unidade I do autoposto Soberano, é o
amplo estacionamento, totalmente
pavimentado. Sem dúvida, um conforto a mais para os clientes.
É uma somatória de vantagens
quando passamos a integrar a
clientela do Soberano. Total satisfação na utilização dos melhores serviços de um autoposto e o
prazer de saborear um seleto e
variado cardápio todos os dias.
Este é o resultado do comprometimento e respeito da equipe para
com os seus fiéis clientes.
“Bon apetit”!!
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Dor na coluna?
- conheça a osteopatia

A
Mantendo a saúde do fio de cabelo

- cabelo natural e cabelo quimicamente tratado

M

esmo naturais, sem química, é fundamental cuidar dos cabelos. É preciso
analisar o tipo de cabelo para que
sejam usados o shampoo e o condicionador adequados.
Além de escolher os produtos
certos, é preciso manter o cabelo
sempre limpo, pois o sebo excessivo nas raízes e no couro cabeludo
pode fazer com que os folículos fiquem entupidos, o que causa queda e o surgimento de caspa.
Em cabelos secos ou compridos, as pontas têm maior facilidade de apresentar ressecamento, portanto elas merecem
cuidado especial. É aconselhável a hidratação, que por sua vez
pode ser semanal nos cabelos
secos e normais, e nos cabelos
mistos e oleosos, quinzenal.
Em procedimentos químicos
é praticamente impossível que o
cabelo resista sem dano algum.
Por isso é indispensável recorrer a tratamentos com máscaras
hidratantes, além de ser extremamente importante o acompanhamento de um profissional da
área para a realização de tratamentos específicos.
No caso de cabelos quimicamente tratados, além de se analisar qual o tipo de cabelo, é preciso
fazer a escolha de shampoos suaves e com o pH neutro, pois os
shampoos normais abrem as cutículas do cabelo e aceleram o desgaste do tratamento químico. Con-

sequentemente, o tratamento para
esse tipo de cabelo vai depender
de qual química foi utilizada.
No mais, é preciso, antes de
qualquer coisa, conhecer a estrutura do fio e descobrir quais produtos devem ser utilizados, além de
buscar sempre a orientação de um
profissional capacitado.

Clínica Fisiovida, de Rolim de
Moura, conta com uma profissional capacitada para atendimento de osteopatia para melhor
atender seus pacientes com dores
de coluna, dentre elas as hérnias
discais, artroses, espondilolistes e as
ciatalgias cervicais e lombares
A osteopatia nos proporciona diversas ferramentas de atuação, com
técnicas terapêuticas manuais, como
a manipulação do sistema musculoesquelético (ossos, músculos e
articulações), liberação dos pontos
gatilhos musculares, liberação dos
sistemas faciais, liberação do sistema
visceral e crânio sacral.
Associada ao tratamento de osteopatia, tem a maca elétrica de flexo
distração, a qual proporciona maior
alívio da dor irradiada da coluna através da tração que aumenta o espaço
entre as vértebras levando à descompressão das raízes nervosas.

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

• Eron Firmino é especialista
em Conhecimento Capilar (tricologia) na Academia Sensu’s da
Itália. Ministra cursos de química, cortes, visagismo, introdução
à tricologia ética profissional e
outros.

Fone: (69) 3441-3213 / 8422-8234 / 8120-3776
Av. Belo Horizonte, 2615, sala 2 - Cacoal-RO
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Dona Folha

A industrialização do dano moral

É

É

- um novo estilo de vida!

muito importante manter uma alimentação saudável. Existem inúmeras maneiras de se atingir esse
objetivo, como os produtos naturais.
Os produtos naturais são todos
aqueles produtos isentos de ingredientes químicos, como corantes, conservantes, aromas e sabores artificiais.
Esses tipos de produtos podem não
apresentar uma redução significante
no índice de gorduras e calorias, mas
são muito mais saudáveis do que os
produtos normais, já que não apresentam nenhuma química em sua composição que pode dar reações alérgicas
e ainda prejudicar o funcionamento do
nosso organismo.
A ingestão desses produtos pode
ajudar a retardar o tão temido processo de envelhecimento, porque
não possuem agentes liberadores de
radicais livres, como a maioria dos
produtos químicos, e são muito mais
saborosos e nutritivos.
A falta de tempo ou a dificuldade
de encontrar produtos com qualidade

Rua Rui Barbosa, 1070 - Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4412

nos impede de seguir e manter hábitos alimentares saudáveis. Quem tem
restrições sabe muito bem disso, pois o
cuidado com a alimentação é um dos
fatores responsáveis pela melhora do
equilíbrio emocional e pela harmonia
e funcionamento de todo o corpo. Pensando nisso, a Dona Folha Empório de
Produtos Naturais oferece alimentos
sem glúten e sem lactose, com excelência de sabor e saúde, promovendo
o bem-estar mediante a acessibilidade
a estes produtos, além de alimentos
funcionais, integrais, orgânicos, sem
adição de açúcar e sem sódio.
A Dona Folha conta com uma equipe especializada para um atendimento
diferenciado e confiável, para tirar dúvidas, ajudar na compra e, acima de tudo,
para estar presente no dia a dia da sua
escolha por uma vida mais saudável.

Equipe:
Lorrana Paola do Couto, Ana Lucia Lima; proprietária; Elizangela Simões e Anna Carolina Basílio.
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comum a ocorrência do erro
quanto à finalidade da transgressão de alguns direitos, gerando de certa forma a confusão entre o que fere de fato a honra ou ao
legítimo patrimônio econômico. O fato
é que, em grande parte dos casos, a
vítima busca por meio de indenizações de danos morais, uma punição
eficaz para o ofensor, agregando o
pensamento particular de que o mesmo “só irá aprender, quando doer no
bolso”. O Código Civil aduz sobre a
desproporção entre gravidade da culpa e do dano, e poderá o juiz reduzir
o valor da indenização, para fins de
torná-lo proporcional e razoável, nos
termos do ordenamento jurídico.
O dano moral é gerado a partir
de uma agressão à dignidade da
pessoa humana. No entanto, para

configurá-la, não basta ser qualquer tipo de transgressão, evitando
que qualquer mágoa ou aborrecimento se torne uma ação judicial.
A fim de evitar possível banalização
do instituto do dano moral, o Judiciário busca meios para coibir a propositura de demandas processuais
absurdas, mesmo que por meios
nem sempre eficientes.
Para tanto é necessário esclarecer que o objetivo não é, de forma alguma, intervir no direito ao dano moral, e sim que o mesmo seja exercido
de maneira adequada, em meio aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade das alegações danosas
e seus respectivos valores, para que
o direito adquirido não se exceda ao
ponto de causar dano desnecessário
à parte contrária.

Dr. Márcio Valério de Sousa
- advogado OAB/MG 130293,
OAB/RO 4976 e OAB/DF 43890
Dra. Maria De Lourdes B. dos Santos
- advogada OAB/RO 5465
Rua Antônio de Paula Nunes,1480, 2º andar, cobertura
Centro, Cacoal - RO
(69) 3443-4153 / (69) 3441-3220
mvsadvocacia@marcosvalerio.com.br

Dra. Nathaly da Silva Gonçalves
- advogada OAB/RO 6212

Bomba de insulina

- qualidade de vida e maior controle dos pacientes com diabetes

D

o tamanho de um aparelho de
celular, a bomba de insulina ou
bomba de infusão de insulina,
como também pode ser chamada,
é um pequeno aparelho que o paciente carrega na cintura ou no bolso. Conectada à pele por um cateter
plástico no tecido subcutâneo, infunde ao longo do dia e da noite microdoses de insulina. (“Pera aí, fica um
cateter inserido no corpo? Isso não
dói?” A resposta é: não! O paciente
se acostuma em questão de minutos
e nem percebe que está com algo
inserido na sua pele!).
Ela permite a programação de
um esquema basal de insulina (dose
contínua entre refeições e durante o
sono) associado ao bolus (picos de
insulina durante as refeições e correções necessárias), promovendo uma
liberação contínua de insulina no organismo de maneira mais fisiológica,
simulando o funcionamento normal
do pâncreas. No entanto, a cada
refeição é preciso fazer o cálculo da
quantidade de carboidratos que serão ingeridos (a conhecida contagem
de carboidratos, que o paciente deve
ser instruído a calcular antes de colocar a bomba) e programar o aparelho
para lançar uma quantidade de insulina no organismo.
Os modelos atuais de bomba
de insulina possuem uma calculadora de bolus, que é um software
inserido nas bombas, onde a pessoa apenas insere o volume de
carboidratos que irá ingerir e o valor da glicemia daquele momento,
que deve ser verificado por meio
da medida pelo glicosímetro (sim,
a medida da glicemia, por meio do
glicosímetro, deve continuar. Mas
calma. Novidades estão por vir
ainda este ano para diminuir essas
“furadinhas na ponta do dedo”).
As principais vantagens com o
uso da bomba são maior flexibilidade
de horário das refeições, redução do
risco de hipoglicemias, melhora do
controle glicêmico e níveis de hemoglobina glicada e, consequentemente, a longo prazo, as complicações
decorrentes do diabetes. Além disso,
há uma considerável diminuição dos
números de “picadas” de agulhas
que haverá ao longo do ano (na terapia com múltiplas injeções diárias
ocorrem em média cerca de 1.460
“picadas” por ano, enquanto que na
terapia com bomba de infusão há
uma diminuição para cerca de 156
“picadas” por ano). No entanto, mes-

mo com todas essas vantagens, se
o diabético for obeso, ingerir grande
quantidade de alimento ou açucares
simples, não fizer exercícios físicos,
não medir a glicemia na quantidade
de vezes indicada, ou decidir determinar ele mesmo a quantidade de
insulina utilizada, não existe muita
vantagem no uso da bomba.
A bomba de insulina pode ser
utilizada por indivíduos de todas as
idades com diabetes tipo 1 ou tipo 2,
sob indicação e prescrição do médico endocrinologista com experiência
nessa terapia. Contudo, a bomba
não é para todos, mas para muitos,
devendo o paciente enquadrar-se
num perfil adequado. O paciente
deve saber que usará o equipamento
durante as 24 horas do dia junto ao
seu corpo (com restritos períodos de
retirada, como banho e piscina), que
deverá realizar medidas constantes
de glicemia (no mínimo 4 vezes ao
dia, podendo medir mais vezes nas
fases de ajuste inicial do tratamento)

e manter contato contínuo e frequente com a equipe responsável pela
bomba, além de estar disposto a
passar por um processo de educação em diabetes.
A bomba de insulina vem se mostrando um método de alta eficácia
no controle metabólico, com maior
comodidade, precisão de doses, discrição no uso e segurança, e amplamente aceito pelos pacientes.
Procure o endocrinologista mais
próximo de você:
www.endocrino.org.br/associados/busca-medicos

Dra. Cristhenise Ragnini
CRM/RO 2690 / RQE 686
- médica endocrinologista
- membro e especialista titulado pela
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 / 9948-0550
Dr. Moysés P. Lima Júnior
CRM/RO 4304 / RQE 1217
- médico endocrinologista
- membro e especialista titulado pela
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 / 9948-0550
Cacoal-RO
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CIRURGIA ORTOGNÁTICA
CIRURGIA CORRETIVA DOS MAXILARES
Inúmeros pacientes procuram tratamento com aparelho
ortodôntico na expectativa de resolver questões relacionadas à aparência da boca. Porém, nem todos os problemas
são resolvidos com uso do aparelho ortodôntico. Isso significa dizer que existem problemas nos dentes e problemas nos
ossos da face.
Nos casos em que a alteração encontra-se no esqueleto
facial, o resultado será insatisfatório com o uso somente do
aparelho ortodôntico. O tratamento nestes casos deve ser
feito em conjunto com o ortodontista e com o cirurgião bucomaxilofacial, que juntos elaboram um plano de tratamento
favorecendo a função e a estética facial.
Geralmente os pacientes que necessitam de cirurgia ortognática apresentam-se com a mandíbula grande (queixudos) ou pequena (sem queixo) ou ainda com um sorriso que
mostra muito a gengiva. Todos estes problemas são corrigidos com cirurgia ortognática. Veja as figuras abaixo.

ANTES

DEPOIS

A cirurgia ortognática é sempre planejada em conjunto
com o ortodontista, que fará o alinhamento dentário para
que, quando feita a cirurgia de correção dos maxilares, os
dentes se encaixem perfeitamente. Sendo assim, os benefícios serão funcionais e estéticos.
A cirurgia é feita em hospital, toda por dentro da boca.
Portanto, não deixa cicatrizes externas no rosto. E a permanência no hospital é de no máximo 24 horas.

CLÍNICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAL
Av. Salgado Filho, 2205 – Porto Velho-RO

(69) 3221-1953 (69) 8258-2650
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Dr. Robson Reis
CRO-RO 1469

• Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
– Unesp/Araçatuba-SP
• Mestre em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
– Unesp/Araçatuba-SP
• Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial
• Ex-residente do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial
– Santa Casa de Misericórdia – São Paulo
• Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial- CFO
• Especialista em Anatomia Cirúrgica da Face pela USP
– São Paulo

O presidiário e a prestação de serviço

O

sistema carcerário de nosso país caminha a passos
lentos para se tornar o
adequado para a população carcerária. Todavia, a Lei de Execuções Penais permite que os indivíduos encarcerados no regime
fechado ou semiaberto possam
realizar trabalhos externos/internos (art. 31 e seguintes da Lei de
Execuções Penais).
Por sua vez, o Código Penal
Brasileiro em seu artigo 33 determina que os regimes para o cumprimento de pena será o fechado
(segurança máxima ou média), o
semiaberto (em colônia agrícola ou similar) e o regime aberto
(casa de albergado ou estabelecimento adequado).
Outrossim, resta estabelecido que a jornada de trabalho do
reeducando ‘não será inferior a
6 (seis) nem superior a 8 (oito)
horas’ e deverá ocorrer ‘com
descanso nos domingos/feriados’, sendo certo, ainda, que os
presidiários que prestarem serviço visando a ‘conservação e
manutenção do estabelecimento
penal’ poderão ter um horário
especial para a realização deste
serviço interno (art. 33 LEP).
A LEP também dispõe que o
presidiário ‘condenado à pena
privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de
suas aptidões e capacidade’ (art.
31), ou seja, o indivíduo ainda
que segregado no regime fechado, deverá prestar serviço interno
dentro do sistema prisional em
que se encontra.
No que tange à prestação
de serviço externo realizado por
reeducando no regime fechado,
este somente poderá ocorrer
‘em serviço ou obras públicas

realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou
entidades privadas, desde que
tomadas as cautelas contra a
fuga e em favor da disciplina’
(art. 36 LEP). Lembrando que
em todos os casos em que for
possibilitada a realização de trabalho pelo detento, deverá ser
observada a aptidão, disciplina e
responsabilidade do mesmo.
Tenha-se em mira que apesar de existir a obrigatoriedade
de prestação de serviço pelo
presidiário, este não está sujeito
ao regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, ou seja,
não terá direito a 13º, férias, etc..
Isto ocorre porque o trabalho realizado durante o cumprimento de
pena, independente do regime,
tem finalidade educativa e produtiva (art. 28 LEP).
Aliás, a remuneração do preso
não pode ser ‘inferior a 3/4 (três
quartos) do salário mínimo’(art.
29 da LEP) e terá por finalidade a
assistência da família, despesas
pessoais, indenização dos danos
causados pelo crime imputado a
este, desde que determinado judicialmente, etc..
Ainda, em relação ao trabalho externo, é necessário que
o reeducando seja autorizado
pela direção do estabelecimento
prisional, devendo o mesmo ter
cumprido no mínimo 1/6 da pena,
mas se este durante tal período
cometer ‘ato criminoso, for punido por falta grave, tiver comportamento contrário’ (art. 37 LEP)
ao determinado na LEP, terá a
aludida permissão revogada.
Neste sentido, é interessante
notar que o Supremo Tribunal Federal no ano de 2014 determinou
que o preso no regime semiaber-

to poderá iniciar o cumprimento
de pena e consequentemente
prestar serviço sem que tenha
cumprido 1/6 da pena (Ação Penal 470 - Caso do Mensalão).
Diante da análise acima se
verifica, também, que antes de
submeter o presidiário a trabalho interno ou externo faz-se
necessário que seja respeitada
a dignidade da pessoa humana
uma vez que o intento da LEP é
ressocializar e educar o indivíduo
para que possa ser reinserido na
sociedade a que pertença.
Como se vê, a LEP na verdade dispõe de vários mecanismos
para que a população carcerária
seja ressocializada por meio da
prestação de serviço externo e interno. Afinal, como diria o grande
filósofo Max Weber, ‘o trabalho
enobrece o homem’.

Dra. Gilvani Vaz Raizer Bordinhão
- advogada OAB/RO 5339
ATENDIMENTO:
Rua Bahia, 2630, Centro
Fone: (69) 3481-2556
Espigão do Oeste-RO
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Eu, ele e você
- E os nossos direitos?

“A constituição de entidade familiar paralela pode gerar efeito jurídico”. Com
este novo Enunciado, o IBDFAM lança
mais um entendimento jurídico, que já
vem sendo aplicado em vários de nossos Tribunais, até porque, a família de
hoje se tornou uma “família mosaico”.
Mas além disso, existem muitas situações em que o homem casado mantém uma outra união paralela, muitas
vezes até na mesma cidade, e com
essa companheira vive uma união
estável, paralela ao casamento. É o
chamado “triamor”, ou união plúrima,
envolvendo duas famílias distintas
que, muitas vezes, têm conhecimento
uma da outra, o que poderia gerar a
“triação”, que no direito brasileiro seria
a terça parte que caberia aos companheiros na sociedade conjugal ou na
união afetiva, dos bens pertencentes
ao acervo comum.
À primeira vista poderá ser
assustador, uma união plúrima,
também conhecida por “poliamor”,
mas informo que já existem muitas
dessas relações, inclusive registradas em cartório.
Só para exemplificação, nos
idos de 1986 conheci uma família
que vivia exatamente essa situação, pois o companheiro convivia
com duas irmãs, tendo um filho com
cada uma. Confesso que, a princípio, tendo sido criada nos dogmas
da Igreja Católica, por mais “visão
aberta” que fosse, aquela situação
me deixou estupefata. Duas irmãs?
Como poderia? Hoje, esse fato já
não me assusta, perante tantos outros que conheço, ou já ouvi dizer,
de homens que mantêm um casamento com afeto, e também uma
“união estável” afetiva, tendo advindo prole de ambas as relações. E
nesse caso, como fica?
É aí que começam as especulações em nossos Tribunais, baseados
no princípio da dignidade da pessoa
humana, da solidariedade, da Justiça.
A família, assim como tudo no

Dra. Angela

direito, vem sofrendo sérias alterações no decorrer dos anos. Isso
porque, a fonte do direito não é a
Lei, mas os costumes.
Os Ministros do STF vêm relutando em aceitar os casais poliafetivos,
entretanto, embora não pacificado
em nossos Tribunais, várias decisões
vêm sendo prolatadas a favor do
reconhecimento do poliamor, privilegiando o princípio da dignidade da
pessoa humana, partindo da prevalência dos direitos fundamentais. Vários juristas, entre eles a vanguardista
Dra. Maria Berenice Dias, já abandonaram o modelo tradicional de família
(união pelo casamento e pela união
estável), conforme artigo 1.711 e
1.722, para aceitar a família como um
grupo de pessoas unidas pelo afeto.
Esse novo modelo de família, em
futuro não muito longínquo, trará consequências, principalmente materiais.
Aqui mesmo, em Rondônia, “em
uma Ação Declaratória de União
Estável, o juiz Adolfo Naujorks, da
4ª Vara de Família da Comarca de
Porto Velho, determinou a divisão
dos bens de um homem entre ele,
a esposa, com quem era legalmente casado, e a companheira, com
quem teve filhos e conviveu durante quase trinta anos. Segundo o
juiz, a sentença se baseou na dou-

equipe

trina e em precedentes da jurisprudência, que admite a “triação”. O
juiz ainda fundamentou sua decisão em entendimento da psicologia, que chama essa relação triangular pacífica de “poliamorismo”.
Note-se que a coexistência de
uma união afetiva simultânea em
nossa sociedade, não é uma prática atual, ao contrário, já vem ocorrendo de longa data, e em larga
escala, embora não sejam tuteladas pelo direito, de forma pacífica.
Não há de se negar, todavia, a
“triação” dos bens como fato jurídico
de relevo, diante da realidade do direito de família construído pela jurisprudência mais avançada.
A meação constitui a metade
do acervo patrimonial atribuída
ao cônjuge ou companheiro(a) em
partilha dos bens adquiridos, que
se efetiva ao tempo da união desfeita, ou em caso de falecimento,
mas quando existem famílias simultâneas, ou paralelas, a “meação” transmuda-se em “triação”,
ante o reconhecimento judicial das
uniões dúplices, para os efeitos
da partilha dos bens e/ou pensão.
Esse tem sido objeto de vários estudos e julgados, em especial no
RS, Nordeste e MG.
A expressão “triação” foi cunhada
em decisão do des. Rui Portanova
(2005), quando demonstrada a existência de outra união estável em período concomitante a uma primeira
união estável. Admitiu-se, então, que
os bens adquiridos na constância das
uniões dúplices fossem partilhados
entre as companheiras do “de cujus”.
(TJRS, 8ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 70011258605, j.em 25/08/2005).
Naquele mesmo ano, o tribunal gaúcho já houvera reconhecido efeitos
jurídicos às uniões paralelas.
A 5ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Pernambuco, onde
em relatoria do desembargador
JOSÉ FERNANDES DE LEMOS,
consagrou-se a possibilidade da
triação, mormente que as duas uniões afetivas foram mantidas pelo
varão de maneira pública e ostensiva, com o conhecimento recíproco
das companheiras. (Apel. Cível nº
296.862-5). Entendeu o Nobre Magistrado que, “Tais circunstâncias,
se analisadas com a devida isenção
de ânimo, demonstram o caráter
familiar da união amorosa mantida
pela autora-apelante, que em nada
se assemelha às relações clandestinas e furtivas, de finalidade meramente libidinosa”. Assim, configurando-se a formação de autênticos
núcleos familiares simultâneos...

Dra. Rebecca

O Professor de Direito de Família,
de Porto Velho-RO, advogado Fábio
Viana Oliveira, em artigo semelhante,
concluiu que o direito já está rumando
à aceitação da “triação”, aplicando-se
a justiça nas uniões afetivas poliamoristas, simultâneas e paralelas, que
constantemente buscam seus direitos
nas varas de família e sucessões. “Só
assim, os princípios da dignidade da
pessoa humana, da solidariedade, da
igualdade, prevalecerão sobre o princípio da monogamia, tão defendido
entre os operadores do direito que não
vivenciaram o paralelismo afetivo.”
Note-se que parte da doutrina
privilegia o praticante da bigamia.
Mas, é evidente que com esta “triação” quem está sendo prejudicado
é quem tem um relacionamento
juridicamente aceito na sociedade
brasileira. E, não se pode olvidar
que o sistema jurídico brasileiro
contempla a monogamia, mas que,
aos poucos, esse posicionamento
doutrinário vem conquistando cada
vez mais adeptos, pois a condição
existe, e reconhece-la é um caso
de Justiça.
Poderíamos nos alongar muito
mais no assunto, que é polêmico,
mas o espaço aqui não permite.
Fica então nosso alerta e abertura
para estudos.

GIL & FURLANETTO
ADVOCACIA
Dra. Angela Maria Dias Rondon Gil
- advogada OAB-RO 155-B
Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167
- escritório especializado em
Direito Ambiental, Tributário, Cível,
Trabalhista e Empresarial
Av. Dois de Junho, 2905 - Centro
Fone: (69) 3441-0791
Cacoal-RO
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Multas de trânsito nas rodovias federais

- “Que a indústria das multas de trânsito em nosso país é gritante, disso ninguém duvida”

O

que pouca gente sabe
é que tem setores da
administração invadindo a competência de outros,
multando e arrecadando valores ao arrepio da lei, e essa
ilegalidade, enquanto não
tiver um basta por parte dos
órgãos competentes, MPF
e STF, continuará trazendo
prejuízos incalculáveis aos
usuários do sistema de rodovias e enchendo os cofres do
incauto Governo Federal.
Verdade é que a Constituição Federal delimitou nítida e responsavelmente o
que cada um dos poderes
da República teria como sua
atribuição. Assim compreendido o Executivo, o Legislativo e Judiciário, todos com
funções distintas. A Carta

28

Magna não admite a interferência de um poder sobre as
atribuições do outro.
Ocorre que no seio de
cada um dos poderes há as
subdivisões, e essas, não
raro, invadem a área de atuação umas das outras.
O Executivo Federal atua
por ministérios, tendo cada
pasta um chefe – Ministro,
subordinados ao Chefe do
Executivo, no caso o presidente da República.
No caso em estudo abordaremos brevemente o Ministério dos Transportes,
que tem em seus departamentos o DNIT, extinto
DNER, em cuja competência
e atribuição destacam-se:
as infrações por excesso de
peso, dimensões e lotação
de veículos, bem como ainda as construções e edificações às margens da rodovia
federal, nível de emissão de
poluentes e ruído produzido
pelos veículos automotores
ou pela sua carga, cabendo a ele multar e arrecadar
valores advindos dessas
infrações.
O Ministério da Justiça
tem em seus departamentos
o DPRF, que a teor do Art.
144, IV da Constituição Federal, tem como atribuição: §
2º A polícia rodoviária federal,

órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das
rodovias federais. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). Tal
dispositivo constitucional foi
regulamentado pela Lei nº
9.503, que ratificou a atribuição executiva da PRF.
Logo, acreditar que o DNIT
tenha competência para fiscalizar e multar por qualquer
meio; inclusive eletrônico; os
infratores por excesso de velocidade, é autorizar a usurpação de atribuição da PRF,
única autorizada via Constituição Federal, lei maior, a exercer a fiscalização veicular,
multando e arrecadando os
valores advindos de infrações
por excesso de velocidade.
Os tribunais, país afora, em
especial o do TRF da 4ª Região, ao serem provocados
sobre o tema, têm declarado a nulidade das multas de

trânsito aplicadas pelo DNIT,
tendo-o como órgão incompetente para tal e que há invasão de competência por
parte deste.
Assim, não resta dúvidas
que as multas aplicadas
pelo DNIT através do sistema de fiscalização eletrônica de velocidade, o temido
“PARDALZINHO”, não se
reveste de legalidade, sendo declaradas nulas de pleno direito pelo Judiciário, rechaçadas as resoluções do
CONTRAN em contrário.

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

Coxartrose

- a artrose do quadril

É

um processo degenerativo crônico caracterizado por degeneração da cartilagem articular, causando dor, redução da mobilidade articular
e claudicação (mancar).
As doenças degenerativas articulares acompanham
a humanidade desde a antiguidade; foram encontrados
processos degenerativos em
múmias no Egito. O aumento da expectativa de vida, de
suas exigências físicas e do
peso corporal, a necessidade de práticas esportivas de
lazer ou laborais intensas e
prolongadas, associadas à
mudança da postura no processo evolutivo, de quadrúpede para bípede, vêm aumentando a prevalência da
artrose de quadril na população. O processo de degeneração da estrutura articular
não só diminui a qualidade
de vida, mas também causa
significativo impacto econômico sobre os indivíduos, os
sistemas de saúde e a previdência social.
A coxartrose é mais comum em mulheres com idade superior a 55 anos. Não
apresenta prevalência maior
em grupos étnicos específicos. Acomete de 5 a 10%
da população, com aproximadamente metade destes
pacientes necessitando de
tratamento cirúrgico.
As principais causas são
a idade avançada, obesidade, sobrecarga articular, displasia do desenvolvimento
do quadril, trauma, doenças
reumatológicas, infecções e
impacto fêmoro-acetabular.
A dor é a principal queixa, que piora ao início dos
movimentos. Localiza-se na
virilha e pode irradiar para
a coxa, joelho ou a perna.
Pode ocorrer dor lombar.
O paciente apresenta limitação de movimento com a
evolução da doença. Refere
dificuldade em “colocar as
meias, cortar as unhas, lavar
os pés ou cruzar as pernas”.
O exame de escolha é a
radiografia. Exames mais
sofisticados como tomogra-

Artroplastia total de quadril

fia ou ressonância magnética, são exceção e indicados
nos casos de normalidade
da radiografia.
A bursite trocantérica e do
glúteo médio do grande trocanter pode levar a equívocos de diagnóstico. Tumores
ósseos do fêmur proximal e
necrose avascular da cabeça femoral também apresentam sintomas semelhantes.
Como todo tratamento de
doença articular degenerativa crônica, a primeira opção
é o tratamento conservador,
com fisioterapia e analgesia.
Devem-se levar em consideração a idade do paciente,
ocupação profissional, peso,
intensidade de atividades
físicas, causa da artrose e
o grau de interferência dos
seus sintomas nas ocupações diárias habituais.
O objetivo do tratamento
cirúrgico da artrose de quadril é aliviar a dor do paciente
e melhorar a função articular.
A artroplastia total de quadril, a prótese de quadril,
é um dos procedimentos
cirúrgicos mais bem-suce-

didos em todo o mundo. A
satisfação costuma ser alta,
por propiciar alívio da dor e
melhora da função articular.
Com o advento de novas
superfícies de contatos, modelos protéticos e acompanhamento a longo prazo dos
pacientes, a idade como parâmetro para indicação cirúrgica vem perdendo espaço.
O quadril doente é substituído por uma prótese metálica que pode ser cimentada, com cimento ósseo,
ou não cimentada e com
superfícies de contato variadas, como metal-polietileno, cerâmica-polietileno e
cerâmica-cerâmica.

Dr. Pedro Luiz Lanziani Palmieri
- médico ortopedista
CRM/RO 4459 TEOT 13867
- Cirurgião de Quadril
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS
Fone: (69) 3442-2463
Rolim de Moura-RO
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O pH dos alimentos

O que é cirurgia guiada
de implantes?

através do suco gástrico, no estômago e, posteriormente, pelo
suco pancreático, no intestino.
(Informativo ABINAM 2015)

É

A

o passar pela boca, tudo o
que é ingerido entra pelo
esôfago e chega no estômago que é um meio de elevada acidez (pH entre 1 e 3). Esse
meio ácido é necessário para
ativação de enzimas fundamentais para o processo normal de
digestão e também tem a função
de proteção contra alguns microrganismos patogênicos que
eventualmente sejam ingeridos.
Logo após esse processo, o quimo ácido do estômago vai para o
duodeno e entra em contato com
sucos duodenais e secreções do
pâncreas e ácidos biliares. Essa
diluição dos fluidos secretados,
especialmente íons de bicarbonato no fluido pancreático, auxilia na neutralização do quimo
ácido, pois as enzimas do intestino delgado e pâncreas precisam
atuar em um pH mais neutro.
Portanto, o pH de líquidos ou
alimentos ingeridos, independente de serem ácidos ou alcalinos,
não causa prejuízo ao organismo, uma vez que, como vimos,
haverá alteração no pH durante todo o processo de digestão

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

um procedimento planejado após a realização de
um exame tomográfico e
com a ajuda de um programa de
computador. Os implantes são
planejados milimetricamente na
melhor posição possível possibilitando assim melhorar a qualidade estética das próteses cerâmicas a serem instaladas.
Com base neste planejamento
é confeccionado um guia cirúrgico, que será utilizado durante a
cirurgia. Este guia direciona a
colocação do implante corretamente apenas por um ponto de
entrada na gengiva, dispensando a realização de cortes e reduzindo o risco de lesar nervos ou
outras estruturas nobres durante
a cirurgia. O uso desta técnica
diminui o tempo de realização
do procedimento cirúrgico e também a dosagem de anestesia a
ser ministrada ao paciente. O
pós–operatório da cirurgia guiada
também é reduzido, bem como o
uso de medicamentos. Isso porque quase não há sangramento
pelo fato da não utilização de bisturi para fazer cortes, diminuindo,
com isso, a sensibilidade dolorosa
no pós-operatório, pois também,
não há pontos.

A cirurgia guiada torna o procedimento cirúrgico mais rápido,
além de ser extremamente fiel ao
planejamento pré-cirúrgico. Outro
fator que torna esta técnica bem
mais atraente é o custo da cirurgia
guiada em relação à convencional.
Eles praticamente se equiparam,
levando em consideração as vantagens desta técnica em relação à
cirurgia convencional.

Dr. Diogo Loureiro de Freitas
- CRO/RO 2344
- especialista em
Cirurgia Bucomaxilofacial e Implantes

Fone: (69) 3442-4149 / 8448-4149
EMERGÊNCIA: (69) 8444-7010
Av. Rio Branco, 4718 - Centro
Rolim de Moura-RO

Internação domiciliar

T

em sido muito comum, depois
de o paciente passar uma temporada no hospital, ser recomendada a internação domiciliar em
substituição à hospitalar.
Nesses casos, alguns familiares
ficam aflitos por não terem condições de arcar com as despesas de
uma internação domiciliar, já que o
plano de saúde não cobre a internação em casa, não sabendo o que
fazer, nem a quem recorrer.
No entanto, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu no ano passado (2015) que o home care, tratamento médico prestado na casa do
paciente, deve ser custeado pelo
plano de saúde, ainda que não
haja previsão contratual.
Para que a operadora seja obrigada a custear o home care, deve

haver prescrição médica e necessidade da internação domiciliar.
Essa decisão do STJ não é uma
violação aos direitos das operadoras
de planos de saúde, uma vez que se
o plano cobre a internação, ele não
pode excluir a possibilidade do paciente ficar internado em casa. Essa
decisão, ainda, prestigia o direito a
Saúde, que está encartado na Constituição Federal/88.
No caso julgado pelo STJ a operadora do Plano de Saúde também
foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao paciente por ter se negado a custear o
tratamento - internação em casa.
Assim, caso você, algum familiar
ou amigo tenha prescrição médica
e necessidade de internação domiciliar (home care) e a operadora do

Plano de Saúde esteja se negando a
custear o tratamento, procure um advogado de confiança e especializado
no assunto para que possa pleitear
seus direitos.
Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- graduada pela UNIR/RO
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
- conselheira estadual (suplente) da
OAB/Seccional-RO
Fone: (69) 3443-6920 / (69) 8469-7761
dra.chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO
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Colchões HEALTH LIFE
- os benefícios do infravermelho

Com mais de 15 anos no mercado, a HEALTH LIFE lidera no ramo de
colchões magnéticos com infravermelho longo. Isto acontece porque
esta tecnologia funciona de fato! Promove maior qualidade de vida aos
seus usuários, com resultados esplêndidos!
BENEFÍCIOS DO INFRAVERMELHO
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 á 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.

Foto: portaljipa

- O empresário Cézar Inocêncio, proprietário da Explosão Colchões,
participou da Convenção da Health Life no dia 13 de fevereiro deste
ano (2016) no Máximus Hoteis, em Ji-Paraná-RO. Dos revendedores
da Região Norte, ficou em 4º lugar em vendas dos colchões da marca,
sinônimo de saúde e alta tecnologia. Recebeu o troféu e um colchão
top line no valor de R$ 11 mil das mãos do proprietário da fábrica da
Health Life (Itambé-PR), Ozéias Gonçalves de Lima, e do representante
regional da marca, José Miguel Bruschi.
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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)

Doenças cardíacas

- mais de 10 mil mortes por doenças cardíacas nos primeiros dias do ano

A

Sociedade Brasileira de
Cardiologia - SBC busca
maneiras de conscientizar a população para evitar
os fatores de risco de doenças
cardiovasculares e aumentar a
adesão ao tratamento, já que,
em boa parte dos casos, o óbito
é evitável.
No Brasil, as doenças cardiovasculares são líderes de
mortalidade. Só nos primeiros
dias de 2016, 29% dos óbitos
correspondem a óbitos por problemas do gênero. Ao longo do
ano, espera-se que cerca de
350 mil brasileiros morram em
decorrência dessas doenças,
segundo a SBC.
Com dados apontados pelo
Cardiômetro (www.cardiometro.
com.br), ferramenta inaugurada pela SBC que indica, a cada
momento, o número de mortes

ocasionadas por doenças do coração, servem de alerta para a
conscientização da população,
visto que grande parte dos óbitos
poderia ter sido evitada, caso
as pessoas tivessem passado
por um cardiologista e seguido
suas orientações, ou no caso de
alguma doença, ter seguido corretamente o tratamento indicado,
além de todo um trabalho com o
objetivo de controlar ou eliminar
os fatores de risco, como por
exemplo, a obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão
arterial, distúrbios do colesterol,
níveis baixos de vitamina D3 no
sangue, níveis altos de glicemia
(açúcar no sangue), insulina, homocisteína, ácido úrico, proteína
C reativa ultrassensível, ferritina,
fibrinogênio, dentre outros.
Para isso é necessário o interesse e o comprometimento
das pessoas com a saúde, procurando o médico especialista
para fazer uma real avaliação
de todo o sistema cardiovascular e metabólico para identificar
os riscos e poder tomar providências para a prevenção.
O que quero dizer com isso
é que temos que procurar o médico especialista enquanto ainda não temos sintomas, porque
a maioria dos fatores de risco
para doenças cardiovasculares
são assintomáticos (sem sintomas), e quando a pessoa começa sentir algo, pode ser tarde.

Hepatites virais

A

s hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas
que afetam o fígado, e constituem-se num grave problema de
saúde pública mundial. Apesar disso, podemos afirmar que hoje em
dia temos um cenário promissor,
se considerarmos as ferramentas
disponíveis para o diagnóstico, prevenção, acompanhamento e cura
dessas doenças.
Dados recentes mostram que
aproximadamente um terço da população mundial tem evidência sorológica de infecção atual ou anterior
pela hepatite B. Em 2014, os portadores de hepatite C eram estimados
em 180 milhões de pessoas no mundo, o que pode não corresponder à
realidade porque muitas estão infectadas e não sabem.

As hepatites virais mais frequentes são causadas pelo vírus A, B, C
e E. Os vírus das hepatites A e E são
transmitidos por via fecal/oral pelo
uso de água e alimentos contaminados, e causam infecções agudas
benignas. Já as hepatites B e C são
transmissíveis principalmente pelo
sangue e por contato sexual, que é
mais frequente no caso da hepatite
B, e podem evoluir para a hepatite
crônica, que tem como principais
complicações a cirrose e o carcinoma hepatocelular.
São doenças silenciosas que
nem sempre apresentam sintomas,
mas quando aparecem, podem ser
cansaço, náusea, vômitos, mal-estar, febre, dor de cabeça, perda do
apetite e dor abdominal que são mais
frequentes na fase inicial da doença.

“No ano de 2015 os óbitos
foram 346.896, segundo as estimativas, pois os dados finais
demoram a ser fechados”, aponta o presidente da Sociedade,
Marcus Bolivar Malachias.
Outro ponto que chama a
atenção pela iniciativa é o fato
de que as doenças cardiovasculares são as grandes responsáveis também pela incapacitação das pessoas em faixa etária
produtiva e, cada vez mais, os
infartos têm acometido pessoas
mais jovens.
No Brasil, doenças do coração matam duas vezes mais
que todos os tipos de câncer,
2,5 vezes mais que os acidentes e mortes decorrentes por
violência e 6 vezes mais que as
infecções, o que inclui os óbitos
por Aids. Isso acontece porque
a maioria das pessoas só procura o médico quando já está se
sentindo mal, e quando o médico passa o tratamento, este não
é seguido corretamente.
A prevenção, a adesão às
orientações médicas e/ou ao
tratamento das doenças cardiovasculares continuam sendo a
melhor alternativa, visto que o
tempo e o investimento financeiro gastos com a prevenção
são bem menores que os gastos dispensados quando a doença já se instalou, isto sem
mencionar o sofrimento da pessoa e dos seus familiares.

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
Fone: (69) 3443-0400
Cacoal-RO
CARDIOVIDA
Fone: (69) 3442-2412
Rolim de Moura-RO

Hepatite

Fígado Normal

Inflamação fígado
(hepatite)

Urina escura, fezes esbranquiçadas,
pele e olhos amarelados, marcam a
fase ictérica da doença, com alterações nas provas de função hepática.
Até o momento não há vacinas
para as hepatites C e E, mas as
existentes para as do tipo A e B são
eficazes. Há também medicamentos
para o tratamento das formas crônicas das hepatites por vírus B e C.
O diagnóstico laboratorial é feito
por testes sorológicos que detectam
a presença no sangue de anticorpos
específicos contra os vírus.

Responsável técnica:
Dra. Maria Eliane Hupp Labendz da Silva
- biomédica CRBM 1042/PA
- graduada pela Unimar/Marilia-SP
- especialista em Hematologia pela
Uningá/Maringá-PR
- especialista em Análises Clínicas pela
Unipós/Cuiabá-MT
Av. Afonso Pena, 2629 – Princesa Isabel
Fone: (69) 3443-2164
Cacoal –RO
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Dificuldade de ouvir

- “não consigo entender o que falam quando tem barulho!”

I

sso é uma queixa que a maioria
das pessoas que apresentam
distúrbio ou desordem no processamento auditivo central relata.
Quem possui DPAC, Distúrbio do
Processamento Auditivo Central,
vive numa confusão de sons. Atividades simples tornam-se muito
complicadas em decorrência da
dificuldade de prestar atenção e
assimilar apenas os sons do que
realmente interessa. Dentro de
uma sala de aula, por exemplo, o
barulho do ventilador pode acabar
se sobrepondo ao da voz da professora. Falar ao telefone é difícil
por causa da distorção que o aparelho causa na ligação.

que o indivíduo compreenda a
mensagem. É a interpretação que
o cérebro faz do som ouvido. Os
processamentos auditivos centrais
são processos que necessitam de
um bom funcionamento das estruturas do sistema nervoso central.
Um simples distúrbio leva a criança a não conseguir interpretar o
som, já que essa interpretação
depende das habilidades auditivas
organizadas e estruturadas. Estas etapas são: detecção do som,
discriminação do som, reconhecimento, localização da fonte sonora
e compreensão do som. Todos ligados às funções cerebrais, como
atenção e memória.

O que é DPAC ou Distúrbio do
Processamento Auditivo Central

Quem deve fazer esse exame?

É uma alteração da audição, na
qual há um impedimento da habilidade de analisar e/ou interpretar
padrões sonoros. Muitas vezes
pais ou professores chegam com
queixa de que a criança é desatenta, distraída, agitada e não tem
concentração nas atividades escolares, e logo a rotulam de criança
problema, deixando-a de lado, o
que a torna desmotivada e frustrada. A partir dessas queixas, há
necessidade de investigar o processamento auditivo central para
se confirmar ou descartar qualquer
tipo de alteração.
Processamento Auditivo Central

O PAC é o conjunto de habilidades auditivas necessárias para

É indicado para crianças ou
adultos que apresentam dificuldades de aprendizagem, dispersão,
dificuldade de comunicação oral e/
ou escrita, dificuldade de compreensão em ambientes ruidosos.
Outras manifestações de desordem do Processamento Auditivo Central são: problemas de
produção de fala envolvendo os
sons /r/ e /l/; dificuldade em compreender o que lê; indivíduos distraídos, agitados, hiperativos ou
muito quietos; atraso de linguagem; inversões ou trocas de letras
e problemas de orientação direita
e esquerda (escrevem em espelho); atenção ao som prejudicada.
Há também outros fatores
considerados de risco para de-

sordem do PAC, como: perda
auditiva nos primeiros anos de
vida, otites de repetição, enxaqueca, distúrbio do sono.
A avaliação do PAC é realizada com crianças a partir dos 4
anos de idade e permitirá analisar
e diagnosticar como o cérebro
está interpretando a mensagem
recebida. O distúrbio costuma ser
percebido logo na infância, então é
importante prestar atenção em alguns sintomas, como a distração,
dificuldade em aprender, principalmente na leitura e na fala, em
participar de uma conversa, problemas de memória com nomes
e números, entre outros. Como
consequência, surge o isolamento social, pois é muito complicado
entender o que as pessoas falam,
não só pelos barulhos externos,
mas também pela dificuldade de
entender a entonação das frases.
Uma pergunta pode ser entendida
como uma afirmação e uma piada
como algo muito sério. O cérebro
se cansa facilmente de se esforçar
tanto para compreender o mundo
ao redor e acaba desligando.

dem ocasionar o distúrbio.
Existe um tratamento?

Sim. Começa dentro de casa,
ao diminuir os ruídos, possibilitando uma maior concentração
da criança em suas atividades. A
escola também tem o seu papel a
fazer, pois a sala de aula também
faz parte do seu dia a dia, portanto
precisa ser silenciosa para evitar a
distração por sons externos.
É necessário procurar um
fonoaudiólogo para realizar o
tratamento adequado.
Fontes de pesquisa utilizada:
Schochat, Eliane - Processamento Auditivo,
Editora Lovise, 1996.

Dra. Ana Margarida Peres Silva
- fonoaudióloga CRFª 4705

Qual a origem?

Na maioria dos casos é genética. A falha é hereditária, por
isso tanto pais como filhos costumam tê-la. Além disso, alergias
respiratórias frequentes até os
três primeiros anos de vida da
criança e a falta de experiências
auditivas na infância também po-

AUDIODONTO
Fone: (69) 3441-2090 / 8415-2090
Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo
Cacoal-RO

Como aproveitar melhor o espaço da sua cozinha

A

ntes de construir ou reformar
sua atual cozinha, analise
bem o espaço, considere os
elementos determinantes existentes,
como as circulações e o papel que
esse cômodo desempenha no seu
dia a dia.
Cozinha linear:
Fogão, pia e geladeira ficam alinhados sobre uma bancada. Modelo muito usado quando a cozinha é
estreita e longa. O ideal é que a pia
fique no meio, entre o fogão e a geladeira, ficando a pia como espaço de
apoio entre as outras duas áreas.
Cozinha paralela:
Permite duas fileiras de armários
e/ou bancadas, uma em frente a outra, ganhando assim em espaço para
arrumação e para área de trabalho.
O ideal neste caso é deixar a pia e fo-
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gão lado a lado e a despensa do lado
oposto, incluindo a geladeira. Permite
distribuir e organizar bem as tarefas.
Cozinha em U:
Excelente para espaços grandes,
tornando-os mais aconchegantes.
Permite a colocação de muitos armários, gavetas e muitas superfícies de
trabalho. No entanto, as distâncias
entre o fogão, a pia e a geladeira não
podem ficar exageradas para não retirar a funcionalidade da cozinha. O
ideal é deixar a pia, fogão e geladeira
em lados opostos formando assim
um ‘ “triângulo” de serviço.
Cozinha em L:
É uma das mais populares. É
uma boa solução para aproveitar os
cantos que esta divisão possa ter,
principalmente na parte de instalação
de armários e/ou gavetas adicionais,

onde a melhor opção é de serem feitos à medida para não desperdiçar
nem um centímetro. A disposição
em L permite ainda a integração harmoniosa de uma zona de refeições,
facilitando também as tarefas, funcionando como copa/cozinha.
Cozinha em Ilha:
Um dos modelos mais desejados. Adaptável às disposições acima
descritas, com exceção ao modelo
paralelo. Construída seguindo os
mesmos materiais utilizados nos
armários e na bancada, é colocada
ao meio da cozinha e tem múltiplos
usos: espaço de refeição, bancada
de trabalho, de convívio ou mesmo
para cozinhar, sendo muito utilizada
para colocar a placa do fogão e o
exaustor, ou até a pia. Aplica-se bem
às cozinhas gourmets.

Beatriz Marquiori Alves
- arquiteta e urbanista
- graduada 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

“Lamáquina” exibe atitude

T

enho, reiteradamente, registrado aqui que nosso
partido é o Brasil, e nossa
ideologia é a Constituição. Pois
foram exatamente estas as palavras do novo presidente nacional
da OAB, o gaúcho Claudio Lamachia, também chamado “Lamáquina”, pela sua notória capacidade de trabalho. Ele tomou
posse no início de fevereiro em
sessão solene do Conselho Federal. E colocou, de imediato, o
dedo na ferida: defendeu a união
do país e estabeleceu que a Ordem, com a força e a credibilidade que possui junto à população,
será fiadora desse processo.
Disse ele ter chegado o momento de reunificar o Brasil, “e
a OAB e a advocacia desde já
se colocam a serviço da Nação
brasileira para tal feito”.
Segundo ele, a população
brasileira não aguenta mais os
desmandos de governantes e a
corrupção endêmica que assola
o país. Disse que “a deterioração do ambiente político chega
a ser assustadora. Mudos para
conversarem entre si, surdos
para ouvirem o clamor da população que já sofre pela carestia,
cegos para a desintegração dos
fundamentos macroeconômicos
do país. Assim estão os nossos
agentes políticos. Não produzem

mais soluções, apenas crises”.
“Lamáquina” observou ainda
em seu contundente discurso
de posse que em tempos de
ajuste fiscal, o governo aponta
como única saída a recriação
da CPMF. Mas o que se vê é,
contraditoriamente, o aumento
absurdo do fundo partidário e,
pior, justamente em tempos de
‘lava-jato’. “A sociedade não suporta mais a atual carga tributária e nós vamos fazer tudo que
estiver ao nosso alcance para
mobilizar a sociedade civil organizada contra qualquer proposta
que pretenda colocar novamente a mão no bolso do cidadão.
Não aceitamos soluções simplistas para resolver problemas
que não foram criados por nós”.
Depois de agradecer o ex-presidente, Marcus Vinicius
Furtado Coêlho, pelo empenho
em sua candidatura, o novo
presidente da OAB prometeu
rodar o país para levar a mensagem da advocacia – “exército com quase um milhão de
soldados” – para apresentar o
plano de gestão da OAB, com
o integral apoio do Conselho
Pleno e dos 27 presidentes
de Seccionais. Ele arrematou
com a citação do gaúcho Mário Quintana - “Uma vida não
basta ser vivida: precisa ser

sonhada” - para dimensionar
adequadamente o momento
que vivia naquele momento da
posse. Falou de seu orgulho de
ser advogado e concluiu: “Gratidão é dívida que não prescreve, e serei eternamente grato a
todos que foram decisivos nesta caminhada”.
Alguns pontos do discurso
de posse de Cláudio Lamachia
são merecedores de destaque
e atenção. Logo na abertura ele
esclarece que “presidir uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil - alçada pela
Lei Fundamental ao patamar de
voz da cidadania e, portanto, de
veículo de substantivação de um
dos fundamentos da República-,
não é tarefa para um homem só.
É obra coletiva”.
E prossegue apontando o paradoxo que o país vive: “se de
um lado nossas instituições republicanas nunca funcionaram
tão bem, de outro somos acometidos por uma crise política e
econômica, mas que gerada por
uma crise ética e moral sem precedentes, agravada sobremaneira pela absoluta paralisia da
classe política, que perdeu totalmente a capacidade de diálogo”.
A deterioração do ambiente político chega a ser assustadora.
Mas a Nação é, sem dúvida al-

guma, maior que os resultados
das próximas eleições. E isto
temos que bradar por todo o
Brasil. Precisamos transcender
o calendário das urnas para que
as saídas eventualmente propostas não sejam condicionadas
pelo casuísmo eleitoral, e sim
pela consideração do bem-estar
das próximas gerações.
E estabelece a necessidade
de um novo contrato social da
classe política com a sociedade brasileira, pois que não há
democracia sem política e não
há política sem políticos. É preciso depurar, porém, a política
nacional. O país flerta dia a dia
com a irresponsabilidade. Tangencia inconsequentemente o
precipício. Algo deve ser feito,
e rápido, pois a falta de diálogo
é a negação da política, e quando a política falha, a convulsão
social é a certeza. “A hora do
Brasil começar a superar essa
paralisia é agora! Nossa opção
é pelo povo, expressão maior da
cidadania que juramos defender. Afinal, somos advogados.
Lutamos por justiça! A OAB se
tornou a verdadeira defensora
das causas da República e, ao
que parece, a história a chama
mais uma vez para defendê-la”.
O Brasil deve se reencontrar. O
Brasil irá se reencontrar.
Andrey Cavalcante
presidente da OAB,
Seccional Rondônia

www.oab-ro.org.br

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, prestigiou a solenidade de
posse do presidente da OAB, Seccional Rondônia, Andrey Cavalcante, no dia 18
de fevereiro de 2016 em Porto Velho-RO.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO

- Tratamento diferenciado para quem é dono

R

eceber um tratamento diferenciado e personalizado, digno de quem é dono
do negócio, é apenas uma das
várias vantagens de ser sócio
de uma cooperativa financeira.
Como dono, o cooperado também é beneficiado anualmente
com a divisão de sobras produzidas pela cooperativa, proporcional à utilização dos seus serviços. “Os produtos oferecidos
são os mesmos das instituições
financeiras tradicionais, mas
com muito mais vantagens”, disse o vice-presidente da CredSIS
Leste e do Sistema CrediSIS,
Vornei Bernardes da Costa.
Crescendo mesmo diante da
crise
Tidas como uma opção diferenciada, com capacidade
de oferecer serviços a custos
inferiores quando comparados
com o que é praticado pelos
bancos, as cooperativas financeiras estão ganhando cada vez
mais adeptos no Brasil, mesmo
diante do atual cenário de crise. Segundo Vornei Bernardes,
ainda que movimente uma fatia
pequena do Sistema Financeiro Nacional, as cooperativas
de crédito; também chamadas

de cooperativas financeiras,
por ser uma denominação mais
compatível com a gama de serviços que oferecem; vêm crescendo de maneira significativa
nos últimos anos, no volume de
ativos administrados, recursos
emprestados, número de cooperados e pontos de atendimentos.
Serviços oferecidos
Com constante investimento
de recursos financeiros em tecnologia e estabelecendo parcerias, as cooperativas financeiras hoje podem disponibilizar
aos seus cooperados a mesma
diversidade de produtos e serviços oferecidos pelos grandes
bancos. É possível realizar consultas e transações financeiras
pela internet, por dispositivos
móveis e obter as mais variadas
informações através de redes
sociais, além de produtos como
cartão de crédito, consórcios,
seguros e outros. Ao lado da
ampliação da gama de produtos
oferecidos, as cooperativas também investem na capacitação e
profissionalização de dirigentes
e trabalhadores, preparando-os
para oferecer aos seus cooperados o melhor e mais eficiente
serviço financeiro.

Segurança garantida
Quanto à segurança oferecida pelas cooperativas, o presidente da CredSIS Leste, Gilmar Luiz Odorisi, afirma que é a
mesma oferecida pelos bancos.
“Os recursos do cooperado estão garantidos pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito (FGCoop), além do fato
de que as cooperativas são empresas totalmente fiscalizadas
pelo Banco Central, que é o órgão regulador”, explicou.
Novas unidades
Segundo Gilmar Odorisi, os
interessados em obter maiores
informações podem procurar
as agências da CrediSIS Leste
nos municípios de Cacoal, Ministro Andreazza e Cerejeiras.
Ele informou também que, além
de Colorado do Oeste, que
também está sendo contemplado com uma agência da CrediSIS Leste, a meta para os próximos anos é estar presente em
vários outros municípios da região centro leste de Rondônia e
parte do Mato Grosso, através
de abertura de novas unidades
de atendimento e de possíveis
fusões ou incorporações.
Por Eli Batista

Gilmar Odorisi disse que a meta da CrediSIS Leste é estar presente em vários municípios
da região centro leste de Rondônia e parte do Mato Grosso.
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Lentes de contato

- prazer em conhecer

O

objetivo das lentes de contato é proporcionar uma melhor visão no dia a dia para
todas atividades e principalmente
facilitar a prática de esportes. As
lentes de contato são pequenos
discos de material plástico, usados
para corrigir quase todos os tipos
de erros refrativos: miopia (visão
ruim para longe), hipermetropia (visão ruim para perto), astigmatismo
(visão turva para perto e longe),
presbiopia (visão ruim para perto
após os 40 anos), também para
tratamento de ceratocone e alguma necessidade estética (lentes
coloridas e cosméticas). São colocadas diretamente sobre a córnea
com o intuito de melhorar a visão
do paciente, podendo assim ser
considerada uma opção para usuários de óculos.
Lentes de contato, quando
comparadas aos óculos, permitem:
• maior campo visual; pois como

estão junto da córnea, ela se movimenta junto com o olho, promovendo menor distorção, principalmente quando olhamos para os
lados;
• menor distorção e tamanho mais
realista dos objetos; as lentes de
contato mostram o tamanho real
dos objetos, enquanto que os óculos, por conta do efeito prismático,
podem mudar o tamanho e distorcer a imagem, principalmente nas
bordas das lentes;
• aumento da autoconfiança;
• a lente de contato é discreta; é
preciso um bom observador para
perceber quem usa lentes de
contato;
• eliminação dos óculos embaçados; aquele embaçado que forma
quando entramos em uma sala
gelada, no carro, praticamos esportes ou cozinhamos;
• eliminação dos pontos de pressão no nariz e nas orelhas.
Importante: O uso bem sucedido de lentes depende também
da escolha de um médico especialista conhecedor do assunto,
da sua motivação e interesse durante o período de adaptação e de

seguir as orientações para o uso
correto e de realizar a manutenção
adequada. Toda lente tem uma
série de orientações que devem
ser seguidas para que não haja
problemas de adaptação ou problemas mais sérios, como irritação
ocular, alergias, úlceras de córnea,
infecções e até perfuração ocular e
transplante de córnea. Por isso, é
muito importante não adquirir lentes de contato sem a devida orientação, por mais que já seja usuário
de lentes de contato. Converse
com um médico especialista.

Dra. Talita Sayuri Utzumi
- médica CRM/RO 2771 Oftalmologia
CLÍNICA UTZUMI
Fone: (69) 3442-9162
Rolim de Moura-RO
Responsável técnico:
Dr. Luiz Toshio Utzumi
- médico CRM/RO 1163

O que é estomatite?
- sintomas e como evitar

É

uma inflamação da cavidade oral (boca), provocada
por vírus, e que se caracteriza pelo aparecimento de
aftas, acompanhadas de dor,
febre e muito desconforto. Não
é a toa que as crianças ficam irritadas e com dificuldade de se
alimentar. A má notícia é que o
problema é bastante comum em
idade escolar e, para desespero
dos pais, não há muito a fazer, a
não ser aliviar o incômodo.
Normalmente, o vírus responsável é o da herpes simples
(HSV-1). Em menor incidência,
os da família Coxsackie também podem causar estomatites. Ambos se aproveitam de
momentos de baixa imunidade,
provocados por uma gripe, por
exemplo, para entrar em ação.
Primeiro, a gengiva fica avermelhada e surgem pequenas
erupções arredondadas. No dia
seguinte, aparecem bolhas que se
rompem, dando origem a pequenas úlceras, semelhantes a aftas
redondas. Elas se espalham por
toda a boca. Os demais sintomas

são febre alta e outros decorrentes
da dor, como irritabilidade, falta de
apetite e dor de cabeça. Em geral,
isso dura de 10 a 15 dias, mas o
período mais crítico é entre o terceiro e o sétimo dia.
Normalmente estão relacionadas a gripes e resfriados que tornam o sistema imunológico mais
vulnerável. Além disso, a circulação em ambientes fechados facilita a transmissão dos vírus, pela
saliva contaminada ou contato
com as lesões. A doença é mais
comum na primeira infância e
pode ocorrer a partir dos 6 meses,
quando o bebê para de receber
anticorpos da mãe pelo leite materno. A maior incidência se concentra entre 2 e 5 anos, período
em que as crianças normalmente
já vão à escola e vivem em contato próximo com os colegas.
Não há providências totalmente eficazes. Lavar as mãos é sempre bom para evitar vários tipos
de contaminação. Outra dica é
manter os objetos levados à boca
sempre higienizados, com sabão
ou detergente – e nada de dividir

talheres com os amigos. Prefira
brinquedos de plástico, mais fáceis de limpar do que os de madeira, deixando-os imersos em uma
solução de hipoclorito de sódio, e
enxaguando bem depois.

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:
Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549
Fone: (69) 3443-2689
Cacoal-RO
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O que é a cirurgia vascular?

- conheça um pouco mais sobre a
especialidade médica que cuida da circulação

A

Revista íntima x
Dignidade da pessoa humana

C

omo se sabe, o empregador
tem o poder de direção do negócio; essa é a previsão do artigo 2º da CLT. Ele também, na conformidade do artigo 3º da CLT, dita
os rumos de seu empreendimento e
também dirige a prestação pessoal
do serviço. Para o sucesso da gestão
e consecução dos objetivos empresariais, o empregador tem o poder
de fiscalizar, não só o serviço prestado pelo empregado, mas também o
patrimônio de sua empresa. Assim
são comuns e plenamente aceitáveis
práticas fiscalizatórias diversas, como
por exemplo, estabelecer monitores
(encarregados, chefes de setor, coordenadores e outros), implantar a
fiscalização eletrônica de patrimônio
e de pessoas (câmeras, vigilância
ostensiva e outros), realizar a revista
pessoal dos empregados. Entretanto,
o empregador não pode se esquecer
de que ao usufruir desses direitos,
não poderá violar a esfera da intimidade do empregado, ou mesmo expor o colaborador a situações humilhantes ou vexatórias.
No tocante à realização de revista
íntima, seja qual for a atividade patronal, não há justificativa legal para
exposição do empregado a revista
vexatória, em que, por exemplo,
tenha suas partes íntimas apalpadas na presença de outros colegas.
Essa prática é considerada abusiva
pelos tribunais, pois excede o poder
diretivo do empregador e atinge a
intimidade e a dignidade do ser humano, direitos pessoais indisponí-

veis, previstos nos incisos III e X do
artigo 5º da Constituição Federal. É
preciso lembrar que o empregador
não se apropria do pudor das pessoas ao contratá-las.
É certo que a revista pessoal não
está proibida, pois há situações que
a justificam. Contudo, seu limite esbarra na dignidade humana do empregado. A fiscalização pelo empregador é legal, contudo, todo abuso
de direito é passível de indenização
se violar a esfera da intimidade e
dignidade das pessoas (artigo 5º,
inciso V, da Constituição).

s doenças de fundo circulatório
tiveram a sua origem com o
aparecimento do homem sobre
a terra, tornando necessário um estudo aprofundado do problema. A Cirurgia Vascular é a especialidade médica que se ocupa do tratamento cirúrgico de doenças das artérias, veias e
vasos linfáticos. Atua junto à Angiologia, especialidade responsável pelo
estudo clínico dessas doenças.
E quais as diferenças entre artérias, veias e linfáticos?
O sistema circulatório é composto
pelo coração e pelos vasos sanguíneos e sua função essencial é realizar a circulação sanguínea. Esse
sistema é responsável pelo transporte de sangue e linfa e pode ser
dividido de duas formas: circulação
sanguínea e linfática.
As artérias encaminham o sangue com oxigênio e nutrientes do
coração para o organismo. As veias
levam o sangue, que sofreu trocas
com os tecidos, dos extremos do corpo humano para o coração; depois,
ele é levado para o pulmão, onde é
oxigenado e elimina gás carbônico.
Os linfáticos são formados por vasos
onde circula a linfa. É um sistema
que auxilia na drenagem.
Quais as doenças mais comuns?
As doenças venosas são mais
prevalentes, com destaque para as
varizes e as telangiectasias, ou vasinhos. Em relação às doenças ar-

teriais, devem-se à aterosclerose,
ou seja, o envelhecimento da parede arterial, que pode ser acelerada
pelo hábito de fumar, pelos altos
níveis de colesterol, sedentarismo
e obesidade. As doenças linfáticas
menos prevalentes, geralmente
causam inchaços.

Dra Carla Liberato
- médica cirurgiã vascular
CRM 1994-RO / RQE 619
CONSULTÓRIO:
Fone: (69) 9995-9239 / 8121-3168
contato@drcarlaliberato.com.br
www.drcarlaliberato.com.br
Cacoal-RO

Dr. Ezequiel Cruz de Souza
- advogado OAB/RO 1280
- especialista em Direito do Trabalho
- professor de Direito do Trabalho/Unesc
CRUZ ADVOCACIA
Fone: (69) 3441-4513 Cacoal-RO
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Anestesia na hora do parto
- prós e contras

A

espera de um novo membro familiar gera sempre
grande expectativa, não
somente nos pais como em toda a
família. O momento do parto é um
momento de alegria e às vezes de
angústia para muitas gestantes,
que encontram na primeira gestação um mundo novo e cheio de
coisas desconhecidas. A escolha
do tipo de parto com o obstetra, a
ansiedade que se acumula com a
proximidade da data provável do
parto, juntamente com a possibilidade de necessitar de anestesia,
todos esses fatores fazem com
que muitas gestantes cheguem
extremamente nervosas e ansiosas no momento do nascimento.
As técnicas anestésicas possíveis em cesarianas são: RAQUIANESTESIA (também chamada de bloqueio subaracnóideo),
PERIDURAL e ANESTESIA GERAL. A escolha depende das condições clínicas de cada gestante.
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Nas pacientes sem nenhuma intercorrência no pré-natal, e sem
doenças prévias ou sistêmicas,
as técnicas raquianestesia e peridural têm excelentes resultados.
Na gestante de alto risco, vai depender das alterações sistêmicas
existentes e sua intensidade para
a escolha da técnica anestésica. A
anestesia geral é mais indicada
onde há contraindicações aos
bloqueios regionais, como: recusa da paciente, falhas na anestesia regional, hipovolemia, coagulopatia, infecção no local da punção anestésica, e em algumas
doenças cardíacas, respiratórias, neurológicas e musculares.
O procedimento anestésico,
seja qual for, a paciente deve ser
monitorizada previamente com
aparelhos com eletrocardioscópio, aparelho de pressão arterial
não invasiva, oxímetro de pulso,
gerando segurança durante todo
o procedimento cirúrgico.

Para raquianestesia, ocorre
rápido início de ação, técnica é
de fácil execução em profissional
treinado, baixo índice de falhas,
expõe minimamente o feto a fármacos depressores, a gestante
permanece acordada durante o
procedimento e sente menos dor
no pós-operatório. Pode acontecer
hipotensão arterial e cefaleia pós-punção. As pacientes ficam com
bloqueio motor e sensitivo.
Para a peridural, ocorre ação
mais lenta, podendo demorar até
20 minutos. Pode haver falha de
anestesia, técnica mais complexa, uso de grande quantidade de
medicamento. Há menor risco de
hipotensão, porém há geralmente
bloqueio sensitivo e pouco ou nenhum bloqueio motor, o que permite que a paciente sinta mexer
em seu abdomen sem sentir dor,
podendo gerar desconforto. A paciente permanece acordada em
todo o procedimento.
Anestesia geral – ideal para
pacientes com problemas de
sangramento ativo ou doenças
da coagulação, alterações importantes da pressão arterial, e
doenças sistêmicas graves. Paciente fica inconsciente em toda
a cirurgia, o neonato é exposto
a medicações sistêmicas da gestante. Há risco de falha de intubação traqueal e de aspiração
de conteúdo gástrico no pulmão.
Concluindo, a raquianeste-

sia é a anestesia mais escolhida, a preferida pelos anestesistas e pacientes.
É importante salientar que as
alterações fisiológicas da gestação podem causar sensações diferentes durante a anestesia, que
não ocorrem fora da gestação. Devido ao útero gravídico gerar uma
dificuldade do retorno do sangue
ao coração, a gestante pode sentir
com mais evidência alguns desconfortos que são passageiros e
não persistentes. Na dúvida, converse com um anestesiologista antes do seu parto. Ele terá o maior
prazer em esclarecê-la.

Dra. Roberta Miranda Soares
- médica anestesiologista
CRM/RO 2329 RQE 434
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Prontuário de Instalações Elétricas – PIE
- garantia à segurança e à saúde dos trabalhadores

A

s normas regulamentadoras que tratam de
segurança em instalações elétricas e serviços em
eletricidade são norteadas e
validadas pelo Ministério do
Trabalho através da NR10 que
é responsável por estabelecer
os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle
e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a
saúde dos trabalhadores que,
direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e
serviços com eletricidade.
A partir da nova disposição
do conjunto de normas pleiteadas pela NR10, todas as
empresas com potência instalada superior a 75 kW devem
manter o prontuário de instalações elétricas atualizado
(PIE). O mesmo é um conjunto organizado de informações
pertinentes às instalações
elétricas e aos trabalhadores
que sintetizará o conjunto de
procedimentos, ações, documentações e programas que
a empresa mantém ou planeja
executar para proteger o trabalhador dos riscos elétricos.
A empresa deverá organizar o PIE com o fim de disponibilizar ao trabalhador todas

as informações necessárias à
sua segurança, provar ao MTE
o atendimento aos requisitos
da NR10 e provar que todos
os serviços são executados
segundo procedimentos definidos e seguros.
Um dos documentos que
compõem o PIE é o Relatório
Técnico das Inspeções Atualizadas a ser elaborado com
base na auditoria a ser realizada na documentação, nas
instalações elétricas e nos processos de segurança elétrica
da empresa. Caso a empresa
não possua, será também necessário elaborar os Laudos
Técnicos das Instalações Elétricas e o Laudo do Sistema
de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) como
forma de diagnosticar as instalações físicas na área elétrica.
Os documentos técnicos
previstos no PIE devem ser
elaborados por profissionais
legalmente habilitados e devem ser organizados e mantidos pelo empregador ou pela
pessoa formalmente designada pela empresa.
O PIE deve conter um conteúdo mínimo que dependerá
do porte e da complexidade
das suas instalações elétricas.
O conteúdo é abrangente e

dependerá da capacidade da
equipe técnica da empresa em
diagnosticar, analisar e implementar as soluções adequadas
de forma a garantir que:
- as instalações elétricas da
empresa estejam adequadas
- a empresa adquira somente
os equipamentos e materiais
adequados
- procedimentos sejam elaborados e aplicados pelos
trabalhadores
- ordens de serviços sejam
emitidas
- toda atividade seja precedida
de uma análise de risco
- as instalações elétricas sejam
atestadas por meio de um laudo independente
- a empresa estabeleça os
procedimentos administrativos
necessários para uma eficiente gestão da segurança elétrica; as especificações de EPI,
EPC e demais equipamentos
estejam disponíveis a todos os
trabalhadores
- as instalações elétricas sejam
mantidas adequadamente através de um plano de manutenção preventiva e/ou preditiva
- sejam realizadas auditorias
periódicas no sistema de segurança elétrica.

Eng. Sérgio Luiz Sousa Nazário
- engenheiro eletricista
- engenheiro de Segurança do
Trabalho
CREA: 5062248119-D/SP
- mestre em Automação
Eng. Paulo Henrique Gomes Carneiro
- engenheiro eletricista
CREA: 18997-D/GO
- especialista em Metodologia e
Didática do Ensino Superior

Impacto Engenharia Elétrica e Automação
www.impactoengenharia.com
Rua Antônio Deodato Durce, 933
Fone: (69) 3441-8224 Cacoal-RO
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Os 30 anos da ACLER

- Academia de Letras de Rondônia

A

Academia Brasileira de Letras – ABL é uma instituição
cultural, sem fins lucrativos,
fundada em 20 de julho de 1897
no Rio de Janeiro, composta por
40 membros efetivos e perpétuos. Tem por finalidade o cultivo
da língua e da literatura nacional.
Seguindo o modelo da Academia
Francesa, a ABL realizou a sessão inaugural com 16 acadêmicos,
sendo o seu primeiro presidente o
escritor Machado de Assis, seguido por Rui Barbosa. O atual presidente da ABL é o escritor Domício
Proença Filho .
Os imortais, como são conhecidos os membros da academia,
são escolhidos mediante eleição
secreta. Quando um acadêmico
falece, a cadeira é declarada vaga
na Sessão de Saudade, e, a partir
de então, os interessados dispõem
de um mês para se candidatarem,
por meio de carta enviada ao presidente. A eleição transcorre três
meses após a declaração da vaga.
A Academia de Letras de Rondônia – ACLER foi fundada no
dia 10 do mês de junho de 1986,

completando 30 anos em 2016.
A reunião de fundação da Academia foi realizada no auditório
da Biblioteca José Pontes Pinto,
em Porto Velho, sequenciando
um trabalho que vinha sendo
feito por vários intelectuais e que
contou com o apoio do então governador Ângelo Angelin.
Participaram daquela reunião
os seguintes membros fundadores: Ary Tupinambá Penna Pinheiro (médico, etnólogo), José
Valdir Pereira (professor, poeta),
Amizael Gomes da Silva (professor, romancista, jornalista e historiador), Bolívar Marcelino (bancário, poeta), Edson Jorge Badra
(professor, procurador de Justiça
e poeta), Emanuel Pontes Pinto
(jornalista, professor e historiador), Esron Penha de Menezes
(jornalista, historiador), Eunice
Bueno da Silva e Souza (professora e poeta), Gesson Álvares de Magalhães (professor,
poeta), Hélio Fonseca (desembargador e contista), Matias
Alves Mendes (jornalista, romancista e historiador), Paulo

Membros reunidos durante solenidade em comemoração aos 24 anos da ACLER, em 2011
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Nunes Leal (oficial do Exército
e historiador), Abnael Machado
de Lima (professor, historiador e romancista), Raymundo
Nonato de Castro (professor e
jornalista) e Vitor Hugo (jornalista, ex-padre, historiador).
A ACLER conta 40 cadeiras, das quais atualmente há
38 ocupadas, sendo que sete
dos fundadores já faleceram.
Seus membros são divididos
em Membros Titulares (38),
Membros Beneméritos (2) e
Membros Correspondentes (5).
Dentre os membros titulares há
quatro mulheres, e dentre os correspondentes, uma. Dos titulares,
três residem em Rondônia, mas
fora de Porto Velho, e três, fora do
Estado. Dos membros correspondentes, três moram no Brasil, um
em Portugal e um na Bolívia.
Desde sua fundação e até este
ano de 2016 os seguintes acadêmicos foram escolhidos presidentes: Acadêmico Hélio Fonseca,
Acadêmico José Calixto de Medeiros, Acadêmica Eunice Bueno da
Silva e Souza, Acadêmico Viriato
José da Silva Moura, Acadêmico Aparício Carvalho de Moraes,
Acadêmico José Valdir Pereira,
Acadêmico José Lúcio Cavalcanti
de Albuquerque, Acadêmico Dante Ribeiro da Fonseca, Acadêmico
William Haverly Martins (renunciou
ao cargo e à ACLER), Acadêmico
Antonio Serafim da Silva, Acadê-

mico José Lúcio Cavalcanti de Albuquerque (atual).
Além da ACLER, em Rondônia há cinco academias municipais: Vilhena (Academia Vilhenense de Letras – AVL), Ji-Paraná (Academia Jiparanaense de
Letras – AJIL), Ariquemes (Academia de Letras de Ariquemes
– ALARI), Cacoal (Academia de
Letras de Cacoal - ACLEC) e
Guajará-Mirim (Academia Guajaramirense de Letras – AGL).

José Lúcio Cavalcanti de Albuquerque
- presidente da Academia Rondoniense de Letras

Projeto de interiores

U

m bom projeto de interiores é desenvolvido de forma personalizada por um
profissional capacitado. Para
isso, o projeto é desenvolvido
de acordo com os sonhos e desejos do cliente, aproveitando
da melhor forma possível os
espaços existentes.
O projeto é um planejamento
de tudo que se deseja fazer com
o espaço físico disponível, aliando funcionalidade, praticidade e
estética. Sendo assim, para compor um ambiente ideal, o arquiteto também se servirá de outros
indispensáveis artifícios, como o
projeto de iluminação, projeto de
gesso, projeto de paginação de
piso, o planejamento das cores
utilizadas em cada ambiente, a
escolha mais adequada dos móveis, dos acessórios e dos objetos decorativos, os materiais que
estão em tendências no mercado, tudo de acordo com o estilo e
com o orçamento do cliente.
Contratar um profissional tem
grandes vantagens. Além da satisfação, a economia, porque ele
guiará você em todos os aspectos utilizando-se de todo o seu
conhecimento, mostrando no
que você deve ou não investir,
as prioridades do projeto, sejam
elas funcionais ou estéticas, e
qual material deve ser usado
para cumprir com as necessidades funcionais e econômicas
que o cliente busca.

Urban Arquitetura
Urban Arquitetura

Franciele Bussola
CAU A70276-5
- graduada em Arquitetura e Urbanismo
pela UNIC/Cuiabá-MT
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior
Urban Arquitetura

Andressa Zampoli
CAU 148721-3
- graduada em Arquitetura e Urbanismo
pela UNIDERP/Campo Grande-MS
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior

urban_arquitetura

Urban Arquitetura - Av. Porto Velho, 2703 - Centro - (2º piso da loja Revestir Prime)
Fone: (69) 3443-4228 Cel: 9930-9957 | urbanarquitetura@hotmail.com

O que é coração do atleta? É perigoso?

A

primeira descrição médica
detalhada do chamado “coração do atleta” ocorreu logo
após a primeira Olimpíada da era
moderna em 1896, em corredores
de esqui na neve. Mesmo com a
medicina evoluindo, apenas nos últimos anos começou a ser descrito
o que seria um coração do atleta,
e mais recentemente suas características fisiológicas. Para melhor
esclarecer, podemos descrevê-las:
1. bradicardia (frequência cardíaca menor que 60 por minuto) é muito comum em atletas bem condicionados, principalmente de modalidade esportiva de alta performance
ou resistência (triatlo, maratona,
ciclismo), detectado pelo eletrocardiograma; 2. cardiomegalia (crescimento do coração em tamanho

e peso) menos frequente que se
imaginava, podendo ser confundida
com doença cardíaca, nos registros
do eletrocardiograma e no ecocardiograma; 3. sopros cardíacos de
caráter benigno ou funcional; 4. as
alterações dos exames cardiológicos, frequentes nos atletas altamente treinados, são reversíveis
com a suspensão dos treinamentos
e competições a partir de três semanas de afastamento das atividades físicas. Portanto, ser portador
de “coração do atleta” indica que
seu aparelho cardiovascular fez as
adaptações do coração à atividade esportiva intensa. Não significa
doença atual ou futura. Porém, é
conveniente fazer avaliações especializadas periódicas, acompanhando a evolução das alterações

e assim orientando o aumento, diminuição e até o afastamento das
atividades físicas. No entanto existe
um número de atletas com doenças
cardíacas ao redor de 8%, que se
beneficiam com tratamentos, inclusive cirúrgicos. Podemos afirmar
que o esporte não mata! Salvo nos
excessos físicos e ambientais (temperaturas extremas), uso de drogas
lícitas (ex. anabolizantes ou estimulantes), ilícitas (cocaína, maconha,
ecstasy), presença de doenças de
risco (cardiopatias e outras) desvalorizadas ou desconhecidas pelo
esportista. Atualmente é muito fácil
resolver a maioria dos casos. O que
deve ser lembrado é que devemos
fazer o exame médico cardiovascular de rotina, antes de participar de
atividades físicas e competições.

Dra. Flávia Denise de Melo Silva
- médica cardiologista CRM/RO 3631 RQE-889
- Clínica Médica e Ecocardiografia
- membro titular da
Sociedade Brasileira de Cardiologia
CENTRO MÉDICO CACOAL
Fone: (69) 3443 – 2001 / 8494-3998
CARDIOCENTER
(anexo ao Hospital São Daniel Comboni)
Fone: (69) 3441-7042 / 8462 – 0722
Cacoal-RO
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A cada ano, várias transformações

A

escola está para ajudar
nessas transformações,
tanto faz se você está na
educação básica ou no ensino
superior. O mais importante é
que você se permita aprender,
apesar dos desafios. Leia esta
mensagem do escritor Rubem
Alves sobre transformação.
Pipocas e Piruás
“Milho de pipoca que não
passa pelo fogo continua a
ser milho para sempre. Assim acontece com a gente.
As grandes transformações
acontecem quando passamos
pelo fogo. Quem não passa
pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas
de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas
não percebem e acham que
seu jeito de ser é o melhor
jeito de ser, mas, de repente,
vem o fogo. O fogo é quando
a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos:
a dor. Pode ser fogo de fora:
perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser

fogo de dentro: pânico, medo,
ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do
remédio: apagar o fogo! Sem
fogo o sofrimento diminui. Com
isso, a possibilidade da grande
transformação também. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro
cada vez mais quente, pensa
que sua hora chegou: vai morrer. Dentro de sua casca dura,
fechada em si mesma, ela não
pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está
sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que
ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo a grande
transformação acontece: BUM!
E ela aparece como uma outra
coisa completamente diferente,
algo que ela mesma nunca havia
sonhado. Bom, mas ainda temos
o piruá, que é o milho de pipoca
que se recusa a estourar. São
como aquelas pessoas que, por
mais que o fogo esquente, se
recusam a mudar. Elas acham

que não pode existir coisa mais
maravilhosa do que o jeito delas
serem. A presunção e o medo
são a dura casca do milho que
não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão
duras a vida inteira. Não vão se
transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém.”
Que sempre possamos ser
milho de pipoca, apropriando-nos do conhecimento e nos
transformando em pessoas melhores, mais felizes.

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

Infecção do Trato Urinário – ITU

A

ITU é uma enfermidade
muito frequente entre homens e mulheres, sendo
responsável por uma grande
parte dos processos infecciosos,
comunitários e hospitalares. Sua
principal característica é presença
de microrganismos nas vias urinárias, habitualmente bactérias, que
podem estar na bexiga, próstata,
vagina, sistema coletor ou rins.
A infecção urinária pode ser
sintomática ou assintomática. Na
ausência de sintomas chama-se
bacteriúria assintomática. (RORIZ-FILHO, 2010). Dependendo
de sua localização, é classificada
como baixa ou alta. Quando ITU
envolver somente o trato urinário
baixo, recebe o diagnóstico de cistite, e se afetar simultaneamente o
trato urinário inferior e o superior,
configura uma infecção urinária
alta, também denominada de pielonefrite. Existem três vias onde
pode acontecer a contaminação
do trato urinário: a ascendente, a
partir da flora fecal e uretral, a hematogênea; nessa via a bactéria
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contamina o sangue e infecta secundariamente o aparelho urinário
e a linfática, porém essa é uma via
duvidosa de disseminação da infecção urinária. A ITU atinge todos
os sexos e idades, mas a maior
ocorrência acontece nas mulheres. (PEREIRA; BORDIGNONZ,
2011). A infecção do trato urinário na grávida é muito comum,
variando de 10 a 14%, porém é
mais frequente até a 12ª semana
de gravidez. (MATIJASEVICHII;
VICTORAII, 2008).
A idade gestacional tem influência com a ITU ocorrida na gravidez. As alterações fisiológicas e
anatômicas são mais evidentes no
segundo e principalmente no terceiro trimestre de gestação. Nesse
período acontece a compressão
vesical pelo útero, favorecendo o
refluxo vesicoureteral predispondo
à cistite e pielonefrite. (DUARTE et
al., 2002).
A ITU se caracteriza pela presença de microrganismos na urina
e os patógenos mais comuns são
as bactérias. Os agentes etioló-

gicos dominantes, responsáveis
por mais de 85% dos casos de
infecção urinárias, são os bacilos
gram-negativos, que normalmente
habitam o trato intestinal.

Dra. Rosana Vasconcelos Alves
- farmacêutica
- graduada pela Faema/Ariquemes-RO
Buritis-RO

Zika vírus
- conceito geral

O

Zika vírus é um flavivírus isolado do macaco
Rhesus na floresta de
Zika, em Uganda, em 1947. Ele
é transmitido por várias espécies de mosquito Aedes, sendo
o Aedes aegypiti um dos principais vetores. Após o primeiro
caso de infecção humana ter
sido relatado no Sudoeste Asiático e na África subsaariana,
o Zika vírus foi responsável por
vários surtos pelo mundo, como
na Ilha da Micronésia em 2007,
e epidemias na Polinésia Francesa e Ilha de Páscoa em 2013
e 2014. Em 2014 houve um aumento dramático de novos casos
nas Américas. O Brasil foi o país
mais afetado, sendo estimado de
440.000 a 1,3 milhões de casos
de infecção pelo Zika vírus até
dezembro de 2015.
O quadro clínico clássico da
infecção lembra um caso de dengue ou chikunguya, e se manifesta por febre, dor de cabeça,
artralgia, mialgia e manchas vermelhas pelo corpo. Porém, cerca
de 80% dos infectados são assintomáticas. Embora a doença seja
autolimitada, casos com manifestações neurológicas e Síndrome

de Guillain Barré foram descritos
na Polinésia Francesa e no Brasil
durante a epidemia.
Recentes achados sugerem
que casos de microcefalia no
Nordeste têm uma possível associação com a infecção pelo Zika
vírus. Já ficou comprovado que
o vírus tem transmissão vertical,
ou seja, de mãe para filho, porém
ainda precisamos de mais dados
que comprovem tal relação.
Um caso que ganhou a imprensa recentemente foi de uma
senhora da Eslovênia que passou
as primeiras semanas de gestação em Natal–RN e retornou para
a Europa com 28 semanas. Ela
apresentou sinais de infecção
pelo Zika vírus por volta das 1113 semanas. O ultrassom com
29 semanas já revelava sinais de
microcefalia. Com 32 semanas
o diagnóstico de microcefalia foi
confirmado e ela solicitou o aborto, que lhe foi concedido em seu
país de origem. O feto foi submetido a necrópsia e além dos achados macroscópicos de microcefalia, foi também encontrado o vírus
em todo tecido neural. Este vírus
é semelhante ao que circula no
Brasil e na Micronésia Francesa,
sendo mais uma evidência de
que a microcefalia pode mesmo
estar sendo causada pelo surto
do Zika vírus.
Diante de todo esse drama,
surgem teorias da conspiração
de todos os tipos sobre lotes de

Microcefalia

- além do Zika vírus, existem mais causas!

U

m assunto que a mídia tem comentado com frequência nos
últimos meses é sobre microcefalia, devido ao vírus Zika. Porém,
este não é a única causa.
Para o crescimento adequado da
caixa craniana é necessário o aumento adequado do volume encefálico.
Logo, se esse ocorrer insuficiente-

mente, o perímetro craniano não aumentará, ocorrendo a microcefalia.
Outra causa mais rara é a cranioestenose (ou craniossinostose), que consiste na soldadura precoce de uma ou
mais suturas dos ossos cranianos, e
que também pode levar a assimetrias
cranianas.
Entre os fatores responsáveis pelo
crescimento inadequado do encéfalo
estão:
- as malformações cerebrais geneticamente induzidas, como microcefalia vera, lisencefalias, holoprosencefalias, etc..
- processos que levam à destruição do tecido cerebral. Estes podem
ocorrer nos primeiros meses de vida
extrauterina (neste caso observa-se

vacina vencidos e etc.. No entanto não devemos basear nossa ciência em fatos que não são concretos ou que não têm evidência.
Ciência é fato. Diante disso,
devemos nos proteger. O CDC
já orienta suas gestantes a não
viajarem para áreas endêmicas.
Nós, brasileiras, devemos usar
repelentes, sempre. O Aedes é
um mosquito de preferência diurna, e os repelentes com DEET,
picaridina e IR3535 são seguros para serem usados durante
a gestação. Use sempre roupas
claras e camisa de manga longa e calça comprida. Cuidado
com o criadouro do mosquito,
evitando assim água parada.
Faça um pré-natal de qualidade. Se houver uma suspeita de
Zika vírus, tentar confirmar com
exame de laboratório, e, se positivo, monitorar com exame de
ultrassonografia seriado. Caso o
ultrassom comprove microcefalia, a gestante deverá ser encaminhada ao Centro de Medicina
Fetal para avaliar realização de
aminiocentese que confirmaria a
presença do vírus no líquido amniótico, embora esse resultado
ainda seja controverso.
Num momento de crise, nós
devemos cuidar de nossa própria saúde e nos cercar de informações reais, deixando as
especulações de lado. Esclareça sempre suas dúvidas com
seu médico.

um alentecimento ou parada na curva
de crescimento do perímetro craniano, que até então estava normal) ou
durante a gestação, como distúrbios
hipóxico isquêmicos, álcool, radiações
ionizantes e infecções congênitas. O
vírus Zika é um exemplo de infecção
congênita, porém temos outras infecções, como a toxoplasmose, rubéola
e o citomegalovírus.
A história gestacional, pós-gestacional e exame físico, aliados a exames complementares direcionados
à suspeita (sorologias, tomografia ou
ressonância de crânio, entre outros),
poderão muitas vezes elucidar o
diagnóstico.
Se houver tratamento da etiologia de base, esse deve ser o mais
precoce. Com abordagem também
multidisciplinar (como fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia,
fonoaudiologia).

Dra. Leticia 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
(69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Dra. Iris de Souza Góis Akita
- médica pediatra - RQE 890
- neurologista infantil - RQE 891
- CRM/RO 3672
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

45

Reposição ou
modulação hormonal?

C

om o aumento da expectativa
de vida e o crescimento do
número de idosos, cada vez
mais médicos e especialistas se
deparam com questões relacionadas às terapias contra o envelhecimento. Uma delas é restabelecer as
condições hormonais.
Hoje em dia, existem duas maneiras de se restabelecer essas condições hormonais: a reposição hormonal e a modulação hormonal.
Na reposição hormonal os medicamentos vão substituir os hormônios orgânicos, fazendo com que
estes não sejam mais utilizados e
diminuindo sua produção, mas os
hormônios utilizados para a reposição hormonal são diferentes dos
produzidos pelo corpo humano. Já
na modulação hormonal os medicamentos vão completar os hormônios
que estão baixos, restabelecendo os
seus níveis e utilizando hormônios
bioidênticos, ou seja, hormônios cuja
estrutura química e molecular é exatamente idêntica a dos equivalentes
produzidos pelo nosso próprio organismo. Mas não quer dizer que sejam
hormônios naturais.
Por serem iguais aos hormônios
que produzimos, os efeitos também
são os mesmos, proporcionando
um bem-estar e restabelecendo, em
grande parte, as funções dos órgãos
que dependem destes hormônios.
Os benefícios da modulação hormonal são indiscutíveis, porém, são
necessários cuidados. O corpo humano tem um sistema que regula a

produção dos hormônios, adequando-os à necessidade de cada indivíduo que também se altera de acordo com outros fatores, como ciclo
menstrual (nas mulheres), idade,
estado emocional e alguns fatores
externos. Portanto, existe a necessidade de adequar a quantidade de
hormônio a ser aplicada para cada
pessoa e deve ser acompanhada
periodicamente através de exames
que dosam estes hormônios.
Na próxima edição falaremos mais
sobre os hormônios bioidênticos.

Dr. Eduardo Araujo Dameto
- médico CRM/RO 1621
- Ginecologia e Clínica Médica
- TEGO 203/2004
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO

Você tem dor de cabeça?
- pode ser disfunção da ATM!

A

ATM – Articulação Temporomandibular é uma das articulações mais complexas
do corpo humano, responsável pelo
movimento de abrir e fechar a boca.
A disfunção da ATM é uma anormalidade da articulação temporomandibular e/ou dos músculos responsáveis pela mastigação.
Sintomas mais comuns da disfunção da ATM:
- dor de cabeça, dor de ouvido e/ou
zumbidos;
- dor ou cansaço dos músculos da
mastigação;
- ruídos articulares (estalos ou
crepitação);
- dificuldade para abrir a boca e
mastigar (principalmente alimentos
duros);
- desgaste dental excessivo.
A disfunção da ATM está relacionada a hábitos comuns, como:
- o apertamento dentário e o bruxismo (ranger os dentes);
- morder objetos estranhos, roer
unhas, mastigar chicletes;
- postura da cabeça (para a frente);
- mordida incorreta, a falta de dentes, próteses mal-adaptadas ou
“gastas” (toda prótese deve ser
avaliada anualmente para controlar
o seu desgaste);

- fatores relacionados com o estresse, depressão, ansiedade ou eventos
traumáticos.
Esta disfunção é encontrada com
maior frequência nas mulheres (9 para
cada 1 homem) em qualquer idade,
principalmente dos 30 aos 40 anos.
Cabe ao cirurgião-dentista determinar o diagnóstico e tratamento das dores orofaciais. Procure um especialista
em nosso consultório!

Dr. Carlos Alberto de Arruda Junior
CRO/RO 924
Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
CRO/RO 2698
Dr. José Leozir Pedroso Junior
CRO/RO 2117
Dra. Karyne Vargas Neves
CRO/RO 2116
Rua Antônio de Paula Nunes, 1512
Centro
Fone: (69) 3441 3291
Cacoal RO

O valor da vida humana

É

muito estranho que algumas
pessoas pensem seriamente
em proteger bens materiais
– suas casas carros, joias, mas,
no entanto, não protegem adequadamente o que faz possível essas
posses: sua própria capacidade
de conseguir rendimentos, ELES
MESMOS.
O valor da vida humana é o
que dá valor às posses. Sem o
valor da vida não existe valor de
propriedade.
Existem diversas opções de seguro de vida no mercado que atendem
todos os diferentes públicos, como
por exemplo, as COBERTURAS
PROFISSIONAIS, específicas para
MÉDICOS, DENTISTAS e PROFISSIONAIS LIBERAIS, considerados a
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sua própria indústria, que dependem
de determinados órgãos para o exercício de sua profissão.
Estes seguros garantem ao segurado seus honorários em caso
de doenças ou acidentes que o
afastem de suas atividades profissionais e até mesmo a majoração,
que eleva para 100% o capital segurado escolhido em caso de perda
total do uso de órgãos essenciais
para a prática de sua função (indicador, polegar, cotovelo, visão).
O SEGURO COMO INVESTIMENTO

O Seguro de Vida Resgatável é
uma APÓLICE INCONTESTÁVEL,
pois o segurado submete-se a
uma análise clínica. Uma vez aceita, não pode ser mais cancelada
sem a vontade do segurado, o que

garante a certeza da solução rápida de problemas relacionados
à: *Falta de Liquidez da Família,
*Dissolução de Sociedades, *Sucessão Patrimonial, *Tributos de
Fiscais sobre Heranças.
Seu grande diferencial é a possibilidade de resgate em vida, no
momento que o segurado desejar.
Enquanto o seguro estiver vigente, o dinheiro será aplicado em um
fundo de investimentos, e os excedentes financeiros serão repassados ao segurado de acordo com a
rentabilidade do fundo.
Fale com um CORRETOR DE
SEGUROS e saiba escolher a apólice ideal para suas necessidades.

Elizeu Dias dos Santos
- corretor de seguros
- Susep: 10.2017750.0
- técnico em Contabilidade

Rua José do Patrocínio, 1716 - Centro
Fone: (69)8455-4514 / 3443-1175
Cacoal-RO

Crescer e Educar para a tomada de decisões

- um ato de Coragem e Prudência

A

diversidade está presente
em todas as instâncias.
Desde o simples ato de
comprar objetos básicos do nosso dia a dia, é preciso fazer escolhas. Junto com a evolução veio
a diversificação. A objetividade
com que fazíamos uma simples
compra no mercado não é mais
a mesma. Passamos horas no
mercado escolhendo produtos
pelas marcas, variações (light,
diet, tradicional, etc.) e preços. A
receita de felicidade também mudou! Antes, bastava às mulheres
estudar Magistério, e os homens,
Medicina, Engenharia ou Direito.
Pronto! Seriam felizes... casariam (com o sexo oposto), teriam
filhos (biológicos) e viveriam jun-

tos até o fim dos dias. O processo
de crescimento e maturidade era
muito natural com o passar dos
anos. Hoje, mesmo tendo estudado, constituído família, ser pai/
mãe, conquistado experiências
de trabalho, não assegura crescimento, especialmente maturacional, ou a capacidade e coragem
para tomada de decisões.
É comum encontrarmos jovens que não sabem que curso
querem estudar, qual profissão
almejam seguir, quais expectativas têm com o mundo onde
estão inseridos. Não se sentem
preparados para as pequenas
responsabilidades da vida e
apresentam extrema dificuldade para administrar seu próprio

tempo com atividades que lhe
sejam produtivas. Esse é o resultado de uma geração vítima
de uma inversão de valores, que
não é capaz de praticar resiliência. Estas crianças precisam ser
encorajadas a conviver com o
erro e compreendê-lo como processo de crescimento.
O espaço escolar é propício a
este exercício. As crianças, desde a mais tenra idade, devem ser
preparadas para a tomada de decisões para que experimentem o
prazer do sucesso e sejam capazes de superar suas frustações.
Ser capaz de fazer boas escolhas
é um ato de coragem e prudência
e, sobretudo, um ensaio para a
felicidade!

Ballet

Judô

Uniforme

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

CEAD – Centro Educacional Alecrim Dourado
Muito além do Cuidar e Educar – Assegurando uma Infância Feliz!
Atendendo Educação Infantil ao Ensino Fundamental Anos Iniciais.
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Economia de fichas

- a metamorfose da indisciplina dos alunos na educação

A

indisciplina se tornou um
estorvo na escola, o que
prevalece para um professor a sua dificuldade de controlar
o comportamento inadequado dos
alunos em sala de aula. A indisciplina geralmente afeta o rendimento de ensino do professor e da
aprendizagem do aluno. Através
disso, estimula os professores e
pais a levantar tais queixas e impor
o método de punição, castigo, repreensões verbais para os alunos.
Porém, esse método não tem capacidade de resolver o problema
do comportamento, apenas produz as consequências colaterais.
Diante desse fato, há um método reforçador positivo capaz de
amenizar o problema do comportamento humano através da ideia da
tecnologia chamada “Economia de
Fichas”, pois bonifica pela capacidade dos alunos em reconhecer e
autoeducar o seu comportamento.
Afinal de contas, é mais eficaz bonificar do que punir os alunos.
A Economia de Fichas é uma
tecnologia adaptada em qualquer
faixa etária, de pessoas normais
especiais, e pode ser aplicada em
diversos contextos sociais. Uma
tecnologia imbricada com os princípios metodológicos do Behaviorismo Radical, idealizado pelo
analista B. F. Skinner através do
conceito de “Comportamento Operante”, baseado na ideia de R  S
(resposta ao estímulo). Por exem-

plo: o bebê “chora” (resposta) por
estar com fome e a mãe dá “leite
materno” (estímulo).
A pesquisa apresenta as possíveis contribuições efetivas da
tecnologia de Economia de Fichas
demonstradas para público-alvo
de alunos infantis, como:
a) a autoeducação dos alunos
em discernir o que deve se comportar e o que não deve;
b) o autoconhecimento digerido
pelos alunos em reconhecer que
em cada ambiente existem regras,
como a escola, as quais os alunos
devem obedecer;
c) a percepção e intervenção
adequada dos professores participantes e da família diante da emissão dos comportamentos-alvo dos
alunos, sabendo que é mais eficaz
bonificar do que punir;
d) a relação harmoniosa entre
professores e alunos que contribuem no processo da construção
de conhecimento;
e) a inclusão participativa da
família no processo de aprendizagem comportamental dos seus
filhos em sala de aula da escola.
Dessa forma, compartilhamos
a força latente de que o método
é capaz de humanizar os tipos
de comportamento, incentivando
os profissionais da educação e
família a utilizar a tecnologia da
Economia de Fichas para superação da indisciplina dos alunos.

Diogo Fernando da Silva
- servidor público municipal de Orientação Educacional do Centro
Educacional Municipal de Ariribá em Balneário Camboriú-SC. graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduado em Gestão, Supervisão e Orientação com ênfase em Psicologia
Educacional. professor Pesquisador dos Estudos Interdisciplinares em
Ciências Humanas, Contingência e Técnica. Linha de Pesquisa: Discurso, Cultura, Educação e Sociedade Contemporânea pela Universidade Federal do Maranhão.
diogo_cda@hotmail.com
Luís Roberto Sousa Mendes
- professor adjunto na Universidade Federal de Rondônia, com
doutorado em Filosofia Política pela Pontificia Università Antonianum,
Itália. Atua como pesquisador dos Estudos Interdisciplinares em Ciências Humanas, Contingência e Técnica. Linha de Pesquisa: Discurso, Cultura, Educação e Sociedade Contemporânea, certificada pela
UFMA e do Grupo de Pesquisa em Teoria Política Contemporânea da
Universidade Federal de Rondônia.
mendesluis@hotmail.com

Últimas tendências
- conheça os cobogós

N

a Revestir Prime você encontra as últimas tendências. O cobogó é um elemento vazado muito usado como
peça decorativa ou mesmo em
ambientes externos. Sua função
é de decoração, principalmente em áreas de circulação, como
acessos ou muros de jardins. Já
em ambientes internos, ele garante ventilação e luminosidade ao
cômodo, além do aspecto estético. Hoje o cobogó possui muitos
desenhos e formatos. Sua utilização decorativa cria divisórias de
ambientes e efeitos interessantes
de luz e sombra, principalmente
quando interage com a iluminação
natural.
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Av. Porto Velho, 2703 - Centro – Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-9560
revestirprime@hotmail.com
@revestirprime

‘A Trajetória da Advocacia em Rondônia’
- lançamento

O

livro ‘A Trajetória da Advocacia em Rondônia’ foi
idealizado pelo advogado
Hélio Vieira, em 2009, quando
concluía seu primeiro mandato
como presidente da OAB/Rondônia, com o objetivo de reunir
retalhos da história dos operadores do Direito nas terras formadoras do estado de Rondônia,
desde os tempos dos seringais
e do surgimento dos municípios

de Santo Antônio, Porto Velho e
Guajará-Mirim.
A concepção do projeto e a
supervisão dos trabalhos ficaram
sob o encargo do jornalista Carlos Araújo, à época assessor de
comunicação da OAB. A pesquisa
histórica ficou a cargo do escritor e
historiador Francisco Matias.
Pensava-se, inicialmente, que
seria tarefa fácil e que a OAB dispunha de um arquivo documental
e histórico para ser usado, em primeira mão. Ledo engano. O jeito
foi correr atrás do tempo passado
e garimpar a história em jornais de
época, revistas e, claro, por meio
de entrevistas com operadores do
Direito pioneiros e modernos.
Foram dois anos nessa peleja.
Carlos Araujo de um lado, Francisco Matias de outro e o advogado
Hélio Vieira dando as coordena-

das e auxiliando nas pesquisas.
Até que se conseguiu sistematizar um texto histórico com fatos
regionais e nacionais da história
da OAB Nacional e da formação
da Seccional de Rondônia, com
fulcro nos ciclos econômicos, na
Madeira-Mamoré, no território federal do Guaporé-Rondônia, na
geopolítica da BR-364 e, finalmente, na estruturação e funcionamento do estado de Rondônia.
Em todos esses episódios
descobrimos a importante participação de advogados, promotores de Justiça e juízes nos vários
processos de formação sociopolítica e no ordenamento jurídico
deste rincão amazônico.
É isto que o livro conta. A história de Rondônia feita por operadores do Direito, os primeiros
tribunais do júri, as primeiras comarcas, a divisão das terras que
deram origem a Rondônia, com
nacos dos estados do Mato Gros-

so e do Amazonas, os processos
migratórios destinados aos seringais e ocupação da terra, desordenadamente dirigida aos projetos
de assentamento, aos garimpos e
à produção agropecuária. A rápida
fundação de vilas e cidades, os
vários momentos políticos e a atuação da advocacia em todo esse
cenário de criação de um novo
Brasil dentro do Brasil.
Descobriu-se que tudo isso somente foi possível porque teve a
participação de advogados atuantes em todas as áreas do Direito
em defesa da sociedade que se
formava e ainda está em formação
nesta terra de Rondon.
O que resta cristalino em ‘A
Trajetória da Advocacia em Rondônia’ é que a participação dos
advogados, em primeiro plano, e
de outros operadores do Direito,
foi fundamental para a formação e
consolidação do estado de Rondônia, tal qual é hoje.
Contato:
lucasassessoria@gmail.com

(Esq. p/ dir.) advogado Hélio Vieira, o jornalista Carlos Araújo e o pesquisador Francisco Matias

49

O decênio de um grande espetáculo
- há séculos a dança de salão encanta o mundo

A

s primeiras danças sociais, como eram chamadas as danças em casais,
surgiram no séc. XIV. Eram a
base dance (1350-1550) e o
pavane (1450-1650), dançadas
exclusivamente por nobres e
aristocratas. Nos sécs. XIV e
XVII a Inglaterra foi berço da
contradance, também só dançada pela Corte.
A popularização das danças
sociais se deu em 1820 através
do minueto, desenvolvendo-se
o cotillos e a quadrille. Foram
os ingleses que criaram as primeiras competições, hoje populares mundialmente. No Brasil a
dança de salão foi introduzida
em 1914, quando a suíça Louise Poças Leitão, fugindo da
I Guerra Mundial, aportou em
São Paulo. Ensinando valsa,
mazurca e outros ritmos tradicionais para a sociedade paulista, ela não imaginava que criaria

uma tradição tão forte, seguida
por discípulos que continuariam
a divulgar a dança de salão.
Em Rondônia a referência

maior em dança de salão é a
Casa de Dança Rodolfo Gonçalves, há mais de 15 anos
em atividade. Em dezembro de
2015 foi brindado o décimo aniversário do espetáculo Rodolfo
Gonçalves Show. Todo ano o
professor Rodolfo aprimora o

evento, um dos mais profissionais e sofisticados da Região
Norte. Para marcar os 10 anos
do espetáculo, o professor Rodolfo Gonçalves convidou a atriz
e apresentadora Babi Xavier
para conduzir a noite e participar de um dos números com
ele, uma vez que ela já esteve
entre os participantes da Dança
dos Famosos. Perfeito!
O ápice dos festejos do décimo aniversário do espetáculo
Rodolfo Gonçalves Show foi a
conquista do selo comemorativo, outorgado pelos Correios.
Recebe os aplausos da sociedade que reconhece e cada vez
mais apoia as iniciativas do professor Rodolfo Gonçalves. Tango, bolero, forró, entre outros
estilos, coroam este brilhante
trabalho. O espetáculo acontece uma vez por ano, geralmente
no mês de dezembro, já dando
boas vindas ao Natal.

Casa de Dança Rodolfo Gonçalves
Matrículas abertas:
(69) 3443-5436 / 9991-5935
casadedançarg@hotmail.com
Cacoal-RO
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