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Sou professora de Metodologia da Pesquisa Cientifi-
ca há mais de 10 anos. Tenho sempre a preocupa-
ção de querer que as pessoas escrevam sobre seus 

assuntos prediletos, seus ensaios, suas descobertas e in-
vestigação ou sobre suas poesias. A maioria de nós não 
gosta de escrever. Não fomos educados para escrever. 
Preocupamo-nos muito com o que as pessoas vão pensar 
sobre o que estamos escrevendo. E, se falar em publica-
ção, aí que as pernas “tremem’’. 

Parece simples, não? Mas escrever é uma ciência e 
pode ser algo muito mais complexo que isso, e sua forma 
de divulgação pode variar bastante. Neste quesito a re-
vista Ponto E tem sido de relevância e contribuição social 
para quem gosta e precisa divulgar seu trabalho. Embora 
a revista Ponto E não seja uma revista científica, possui 
cunho científico, o que é diferente. Com a conquista do 
selo ISSN (nº 2525-5231) há aproximadamente um ano, a 
Ponto E passou a ter uma identidade na Biblioteca Mun-
dial, concedendo a ela o status Qualis C, o que já outorga 
às publicações assinadas pontuação em currículo. 

Eu, por exemplo, tive recentemente uma experiência 
muito positiva neste sentido. Participando de uma prova 
interna para docente na Universidade Federal de Rondô-
nia, alcancei nota 9,8 na prova teórica. Na prova de títulos 
cheguei a 7,5 porque não tinha nenhuma publicação. Foi 
então que me lembrei das publicações que venho fazen-
do na Ponto E nos últimos 5 anos. Minha nota na prova 
de títulos foi para 8,6. Um aumento considerável! 

É bom termos um pouco de conhecimento deste uni-
verso acadêmico para que se possa discutir com pro-
priedade a respeito do assunto. De forma geral, para ser 
considerada uma revista científica é preciso alcançar o 
status B, A,.., o que qualifica artigos com linguagem mais 
rebuscada, com maior base técnica. Quanto à Ponto E, o 
objetivo da direção desde o lançamento do projeto, há 10 
anos, sempre foi construí-lo com artigos voltados a leigos, 
ou seja, fazer uma ponte entre o profissional, abordando 
assuntos de utilidade pública, e o leitor de salas de espe-
ra, respeitando sua linguagem e consequente forma de 
entendimento. Somos Qualis!!

ISSN nº 2525-5231

Ponto E digital Professora Me. Fátima Gavioli
- ex-secretária de Estado da Educação

A conquista do status Qualis C para a Ponto E já foi 
um grande avanço. Deve-se a conquista ao posiciona-
mento firme da direção em não publicar eventos (com 
exceção do editorial quando há envolvimento do projeto), 
política e enaltecimento pessoal. Um simples cuidado faz 
da Ponto E um livro em revista. Seu conteúdo não vence 
num contexto geral, permanecendo por muito tempo em 
salas de espera em todos os cantos do estado de Rondô-
nia, sem deixar de ser interessante. 

Foto: Digital Fotografia



4

TELEFONES ÚTEIS
IN

DI
CA

DO
R 

M
ÉD

IC
O  

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 

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

NEOMED

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

CENTER CLÍNICA 

Responsável técnico: 
Dr. Alvaro Luís Galvão Ignácio CRM/RO 1191
(69) 3416-9337 / 99217-8537 / 3421-6000 
Ji-Paraná-RO

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC 

Responsável técnico: 
Dra. Gladys Castedo Quispe CRM/RO 1312
(69) 3443-2001 / 99900-9100
Cacoal-RO

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM DEZEMBRO/2017

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 

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

NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

Responsável técnico:
Dra. Anyzabel Liberalino Martins CRM/RO 2006
(69) 3443-3739
Cacoal-RO

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO 

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES 

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ 

Responsável técnico: 
Dr. Frco Eduardo M. de Oliveira CRM/RO 1695 
(69) 3451-8606
Pimenta Bueno–RO 

CLÍNICA TIUSSI

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

GASTROIMAGEM

Responsável técnico: 
Dr.  Edson Aleotti CRM/RO 1045
(69) 3421-5833
Ji-Paraná-RO

CLÍNICA LONGEVIDA

Responsável técnico:
Dr. Bruno Gustavo Chagas CRM/RO 4359
(69) 3441-2570
Cacoal-RO

CLÍNICA MATER DEI 

Responsável técnico: 
Dr. Serafim Lopes Godinho Filho CRM/RO 1141
(69) 3521-3022 / 3521-3055
Jaru-RO  

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

Responsável técnico:
Dr. João Luiz Sales CRM/RO 1223
(69) 3481-1608 / 3481-3419
Espigão do Oeste-RO

HOSPITAL MATER DEI

Responsável técnico:
Dr. Serafim Lopes Godinho Filho CRM/RO 1141
(69) 3461-2133 / 3461-5996
Ouro Preto do Oeste-RO

HOSPITAL SÃO LUCAS

Responsável técnico:
Dr. Job Leonardo Junior CRM/RO 2133
(69) 3461-3516 
Ouro Preto do Oeste-RO

HOSPITAL BOM JESUS

Responsável técnico: 
Dra. Felicia Naomi Tabuchi CRM/RO 100228
(69) 3461-3516
Ouro Preto do Oeste-RO

ESPAÇO SAÚDE

(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

HOSPITAL SAMAR

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

HOSPITAL SAMAR

Responsável técnico:
Dr. Alexandre Brito da Silva CRM/RO 2703
(69) 3211-7162
Porto Velho-RO

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

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

VITACLIN

Responsável técnico:
Dra. Adriana Vieira de Almeida CRM/RO 2710
(69) 3441-0252 / 99978-1642
Cacoal-RO

BERNO CENTER

Responsável técnico: 
Dr. Alexandre Fiorini Gomes CRM/RO 1997 
(69) 3441-8126 / 3443-4825 / 99979-1072
Cacoal-RO

ICO - INST. DA COLUNA VERT. E OTORRINOL.

Responsável técnico:
Dr.  Giancarlo A. D. Mariano CRM/RO 2045
(69) 3441-4185
Cacoal-RO
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A cirurgia de catarata consiste 
basicamente na substituição do 
cristalino opacificado por uma 

lente intraocular transparente, artifi-
cial, imitando a lente natural do olho.

Até pouco tempo atrás, as lentes 
mais usadas nesses implantes foram 
as monofocais, que apresentam efi-
ciente correção da visão de longe. 
Entretanto, elas obrigam os pacien-
tes, na maioria dos casos, a recorre-
rem ao auxílio de óculos na visão de 
perto, principalmente para a leitura.

Visando corrigir este problema, 
as lentes intraoculares multifocais 
são a novidade no mercado brasilei-
ro. Com uma nova tecnologia, os pa-
cientes podem realizar a maior parte 
de suas atividades diárias, como ler, 
trabalhar no computador, assistir TV 
e dirigir com uma maior liberdade e 
independência dos óculos.

Cirurgia de catarata com
lentes multifocais 
 - sua visão como nova outra vez!

Fone: (69) 3443-5990 
cacoal@wizard.com.br / 
facebook.com/wizard.cacoal
Avenida Cuiabá, 1804, Centro - Cacoal-RO

Dra. Adriana Vieira de Almeida
- médica oftalmologista 
- CRM/RO 2710 / RQE 16086

Fone: (69) 3441-0252 / 9 9978-1642
Cacoal-RO

A Wizard é a maior escola de 
idiomas do mundo. Além de 
estar presente em todos os es-

tados brasileiros, com mais de 1.200 
escolas, ainda leva o aprendizado de 
idiomas para os Estados Unidos, Ja-
pão, Costa Rica e Paraguai.

Ciente de que pode levar as pes-
soas aonde elas sonham chegar, a 
Wizard selou um compromisso: trans-
formar o Brasil em uma #nacaobilin-
gue! Contando com uma metodologia 
exclusiva, você conquista um certifi-
cado internacional em dois anos. Só 
quem confia tanto no próprio ensino 
e no sonho de um Brasil melhor pode 
selar um compromisso do tamanho 
de uma nação.

TOEIC: o certificado utilizado pela 
Wizard

O TOEIC® (Test of English for In-
ternational Communication) é o teste 
de proficiência em inglês com o maior 
reconhecimento mundial, utilizado 
anualmente por mais de 4,5 milhões 
de pessoas. No Brasil, a Wizard foi 
a primeira a disponibilizar este teste 
aos seus alunos como parte do mo-
delo pedagógico, mostrando que a 
escola é comprometida com um en-
sino de resultados. Para conquistar o 
certificado, o aluno tem a oportunida-
de de preparar-se com antecedência 
em aulas exclusivas e simulados.

WIZARD
Com um método de ensino exclu-

sivo, a Wizard possui infraestrutura 
apropriada para cada etapa do apren-
dizado: salas de aula tematizadas, 
área de convivência que estimula a 

conversação no idioma e biblioteca 
para estudo e pesquisa. Já para as 
crianças, o ambiente é diferenciado e 
promove o aprendizado de forma lú-
dica. Conta também com uma grande 
aliada tecnológica no aprendizado: a 
WizPen, a caneta  que auxilia na lei-
tura do material didático e na prática 
da pronúncia em qualquer lugar e a 
qualquer hora.

Prêmios
Além de ser referência pela quali-

dade do ensino e grande número de 
unidades, a Wizard também se desta-
ca pela conquista de importantes prê-
mios e certificados no segmento em 
que atua. Entre eles está o selo de 
excelência em Franchising, conquis-
tado seis vezes consecutivas (2011 
até 2016).

“VENHA APRENDER INGLÊS COM  

QUEM É LÍDER NO MERCADO:

A WIZARD”.

Por que fazer parte da Wizard?

“VENHA APRENDER INGLÊS COM  

A cirurgia de catarata hoje em 
dia oferece a oportunidade de se 
libertar, não somente da catarata, 
mas também de outros problemas 
de visão, como miopia, hipermetro-
pia e presbiopia (vista cansada).
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ADVOCACIA GERON

Fone: (69) 98116-8007
laerciomgeron@gmail.com
Ariquemes-RO

CRUZ ADVOCACIA 

Fone: (69) 3441-4513
ezequiellcruz@yahoo.com.br
Cacoal-RO

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA 

Fone: (69) 3441-0791
adv.angelagil@gmail.com
Cacoal-RO

PENA, CARVALHO E SILVA - ADVOGADOS

Fone: (69) 3441-7822
pces.advocacia@hotmail.com
Cacoal-RO

JULINDA DA SILVA ADV. ASSOCIADOS

Fone: (69) 3443-1570
julinda_advogada@hotmail.com 
Cacoal-RO

RODRIGUES ADVOCACIA

Fone: (69) 3443-1864
lucianorodriguesadvocacia@gmail.com
Cacoal-RO

LUÍS CAVALVANTE ADVOGADOS

Fone: (69) 3441-8086
advocacialuiscavalcante@gmail.com
Cacoal-RO

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA

Fone: (69) 3442-9300 / 98436-1471
regiane_struckel@hotmail.com 
Rolim de Moura-RO

CYNTHIA MUNIZ & WAGNER DIAS ADV. 

Fone: (69) 3536-7872 / 98463-3715
cynthiamuniz_dias@hotmail.com
Ariquemes-RO
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Otite é inflamação no ouvido. Há vários tipos e caracteriza-se, inclusive, por 
uma dor forte, principalmente ao tocar a região. A nossa orelha é dividida 
em: externa, média e interna. A parte externa é formada pelo pavilhão au-

ricular e conduto auditivo externo (CAE). A inflamação ocorre por conta da dimi-
nuição da barreira natural de defesa da pele do conduto. Isso abre espaço para a 
entrada de fungos e bactérias. Essas últimas são as principais responsáveis pela 
maioria dos casos de infecção.

A otite externa pode acometer qualquer pessoa, mas as crianças são mais vul-
neráveis a tê-la por conta das características anatômicas e imunológicas da orelha 
e por estarem mais expostas a situações que provocam o problema.

Quais seriam os facilitadores para o desenvolvimento da otite externa? Entre 
eles, os pequenos traumas provocados por manipulação incorreta da região, ce-
rume impactado e ausência dessa substância, suor excessivo e conduto estreito.

A maior incidência ocorre no verão por conta das características do clima nessa 
estação do ano e pelo comprovado aumento de atividades de lazer na piscina e no 
mar. Interessante ressaltar que se trata de um problema mais comum em áreas 
quentes e úmidas - regiões tropicais e subtropicais.

É importante conhecer os principais sintomas: otalgia (dor na orelha); prurido 
(coceira); hipoacusia (diminuição da audição); plenitude aural (sensação de ouvido 
tampado); avermelhamento ou inchaço do ouvido externo ou do canal.

A confirmação da otite é simples porque é dada no próprio consultório, por meio 
de uma conversa detalhada entre médico e paciente e do exame físico. As avalia-
ções complementares geralmente não são necessárias.

Quanto ao tratamento, ao constar a existência de otite externa, o profissional 

Quais suas dúvidas sobre otite externa?

Fonte: Tratado de Otorrinolaringologia, 2ª edição

Fone: (69) 3441-4185
Av. Porto Velho, 2711– Centro
Cacoal-RO

pode prescrever o uso de antibióticos, analgésicos e antinflamatórios. A escolha 
dependerá das condições do paciente e do nível do problema.

Nada melhor do que prevenir a otite externa. Isso é feito por meio de atitudes 
simples do dia a dia:

- Evitar o uso de hastes flexíveis de algodão e outros objetos inadequados para 
realizar a limpeza;

- Secar as orelhas após o banho;
- Usar tampões de proteção sempre que for à piscina ou ao mar.
Um detalhe importante precisa ser dito. Quem já teve otite externa pode ter 

outras vezes e essa ocorrência repetida pode acarretar sequelas como estenose 
(estreitamento do canal auditivo externo), o que pode tornar a infecção crônica e 
resultar na perda de audição com possibilidade de cirurgia como solução.

A saúde auditiva deve estar na lista de prioridades quando se busca qualidade 
de vida. O ideal é não esperar a doença aparecer. Por isso, faça visitas periódicas 
ao otorrinolaringologista para que ele possa dar dicas de prevenção, examinar o 
ouvido e a qualquer sinal estranho tratar e evitar maiores problemas.

Dra. Daniele Lenzi Pimentel
- médica otorrinolaringologista 
- CRM/RO 5057 / RQE 1444
- membro da Associação  Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
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Trata-se de procedimento minimamente invasivo dirigido, sobretudo ao trata-
mento de doença estenosante (promotora de estreitamento dos vasos) das 
artérias carótidas. A doença de carótidas é uma causa importante de acidente 

vascular cerebral isquêmico (derrame por fechamento de um ou mais vasos nu-
tridores do cérebro) e de ataque isquêmico transitório ou AIT (situação em que a 
oclusão do vaso cerebral é transitória ou não definitiva e há reversão espontânea 
completa do quadro de derrame em 12 a 24 horas). 

Cerca de 20% das pessoas que apresentam AIT têm estenose de carótida com 
mais de 70% de redução do diâmetro interno da artéria. A principal causa de obstru-
ção das artérias carótidas e vertebrais é a doença aterosclerótica, que é o acúmulo 
de placas ricas em gordura nos vasos e pode acometer qualquer artéria do corpo. 
Quando acomete as carótidas pode gerar o Acidente Vascular Cerebral, popular-
mente conhecido como “derrame”.

Angioplastia de carótidas e vertebrais

O ataque isquêmico transitório ocorre devido ao desprendimento de placas 
ateroscleróticas ou de coágulos localizados na carótida, que então são carre-
gados pelo sangue e vão se alojar numa pequena artéria no cérebro, obstruin-
do a chegada de sangue com nutrientes para o tecido cerebral, causando is-
quemia. Os sintomas desaparecem em alguns minutos ou horas. Os pacientes 
voltam ao normal em menos de 24 horas. Geralmente ocorre paralisia e perda 
de sensibilidade na perna, braço ou face em apenas um dos lados (D ou E) por 
alguns minutos a até horas. Muitas vezes a função da fala é afetada.

Ocorre quando o suprimento sanguíneo para uma área do cérebro é abolido 
definitivamente, sendo também popularmente conhecido como “derrame”. O 
coágulo não regride.

A cirurgia realizada para desobstrução da carótida após o AVC não tem a 
função de melhorar o quadro clínico que o paciente apresenta, mas sim evitar 
novos episódios.

Um cateter provido de um 
balão em sua extremidade é in-
troduzido através de uma artéria 
periférica (femural, localizada na 
virilha). Em seguida a ponta do 
cateter é posicionada no local da 
obstrução aonde o balão é infla-
do sob alta pressão. Finalmente, 
um stent é liberado nesse local, 
visando diminuir o risco de obs-
truções futuras (reestenoses). O 
procedimento geralmente é reali-
zado sob anestesia local, eventu-
almente por sedação ou com uma 
anestesia geral de curta duração. 
Em poucos dias, o paciente po-
derá retornar às suas atividades 
habituais.

De maneira geral existem dois quadros clínicos que podem ser decorrentes 
de doença carotídea: o Ataque Isquêmico Transitório (AIT) e o Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC).

Quadro clínico

Ataque Isquêmico Transitório

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Fonte: www.interneuro.com.br

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

ATENDIMENTO:
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

Fone: (69) 3443-1353
Av. Dois de Junho, 2892 
(esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO 

Como é feita?
Foto: Digital Fotografia
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Tenho artrose, e agora?

A artrose (osteoartrite) afeta as juntas de pessoas acima de 50 
anos. As mulheres são as que mais sofrem, embora homens tam-
bém são acometidos. Vale lembrar que obesidade não é causa 

da osteoartrite, mas tem mais risco de ter a doença e de maior gravi-
dade; quanto mais idoso e sedentário, maior o risco de manifestação; 
pessoas que fazem esforço físico com carga excessiva (subir e descer 
escadas, carregar peso nas costas ou na cabeça) podem desenvolver 
osteoartrite mais cedo. 

O principal sintoma é a dor, às vezes no simples ato de caminhar, 
levantar-se de uma cadeira ou subir e descer escadas. Outras queixas 
são o inchaço, deformidade e crepitação (estalos).  A osteoartrite não 
provoca alterações nos exames laboratoriais, por isso as pessoas di-
zem que é um  “reumatismo que não é no sangue”. Uma boa história 
clínica e uma radiografia fecham o diagnóstico.

O tratamento inclui medidas não-farmacológicas: atividades físicas 
- hidroterapia, caminhada, alongamento, pilates, musculação, bicicleta 
ou mesmo aulas de dança. Converse com o seu reumatologista sobre 
suas preferências e ele poderá lhe orientar. Medidas físicas, como pal-
milhas e joelheiras e até mesmo o uso de bengala, pois melhoram sua 
mobilidade, auxiliam no equilíbrio reduzindo o risco de quedas. 

Não cabe aqui descrever os medicamentos pois essa decisão deve 
ser orientada pelo seu reumatologista, pois incluem desde analgésicos 
por via oral, condroprotetores e até infiltração intra-articular de corticoi-
des ou viscossuplementação. É importante deixar claro que o fato de 
não ter cura, não pode tirar o ânimo para o tratamento. O grande objeti-
vo é aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

Dra. Raquel Marques Sandri
- médica CRM/RO 2701
- Reumatologia RQE 1191
- Clínica Médica RQE 1117

ATENDIMENTO:
NEOMED

Fone: (69) 3443-0100 / 9 9948-0550
Cacoal-RO
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Foto: Digital Fotografia

Pollyanne Sávio de Souza
- fonoaudióloga CRFª 5-10259-3
- credenciada pela Direito de Ouvir
Contato geral: * 0800 9451 5330 
(69) 9 8404-5661
www.direitodeouvir.com.br 
ATENDIMENTO: 

CONSULTÓRIO
Av. Porto Velho, 2591 - Centro
Fone: (69) 3441-9054 
Cacoal-RO 

Rua das Flores, 41
CEMED

Rua das Flores – Dois de Abril
Fone: (69) 3422-2331 
Ji-Paraná-RO

Direito de Ouvir Amplifon
- aparelhos auditivos

Auxiliar as pessoas a terem uma vida melhor sempre foi o grande 
objetivo dos fundadores da Direito de Ouvir Amplifon. Por isso, há 
10 anos o trabalho realizado pela multinacional preza pela ética e 

pelo cuidado para com aqueles que a buscam a fim de recuperarem um 
dos cinco sentidos básicos do ser humano, a audição.

Nosso desejo é poder ajudar o deficiente auditivo a se reintegrar à 
sociedade e, com isso, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Há 
algo visível no sorriso de cada paciente que nos visita. A alegria por voltar 
a ouvir a voz dos entes queridos contagia todos e mostra a força do traba-
lho que realizamos. Participar deste momento tão especial nos aproxima, 
não só do paciente, mas do que está por detrás do aparelho, a família.

Audição inteligente
A Direito de Ouvir também tem um forte investimento em tecnologia 

de ponta e inovação para que seus pacientes possam ouvir o melhor da 
vida. Trabalhamos para que as experiências auditivas em qualquer tipo 
de ambiente possuam mais clareza e nitidez, aliadas à discrição e conec-
tividade, possibilitando que seus pacientes sintam uma sensação mais 
clara e natural dos sons ao redor.

Essas ações mostram nossa preocupação e da Direito de Ouvir com 
a saúde e bem-estar dos pacientes, algo que está presente no cerne do 
nosso trabalho desde o começo e que serve de guia para traçar novos 
rumos em nossa caminhada.

Foto: Digital Fotografia
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“Holiday Heart Syndrome”
- já ouviu falar?

Dr. Bruno Gustavo Chagas 
- médico cardiologista 
CRM/RO 4359 / RQE 1140 
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC)

LONGEVIDA   
Av. São Paulo, 2570 – Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-2570 / 3441-8837 / 9 9990-2142 
9 8493-2242

Filtro do ar-condicionado do carro
- como e quando trocar 

Fonte: www.portaldocoracao.com.br

Fonte: www.webarcondicionado.com.br

O termo “Holiday Heart Syndrome”, ou “Síndrome do coração 
pós-feriado”, surgiu em 1978, quando um pequeno estudo cor-
relacionou a ocorrência de uma alteração do ritmo cardíaco com 

o consumo importante de álcool em uma pessoa sem evidências de 
doença cardíaca.

A Holiday Heart Syndrome (síndrome do coração após feriados 
ou festas) é um conjunto de sinais e sintomas, caracterizados pela 
presença de palpitações e desconforto no peito, causados por arrit-
mias cardíacas, após uma ingesta excessiva de bebidas alcoólicas, 
nos feriados e situações festivas. Em alguns pacientes predispostos, 
mesmo uma ingesta modesta de álcool poderá desencadear os sinto-
mas dessa síndrome. 

O etanol é um estimulante do sistema elétrico do coração e, em pesso-
as predispostas, pode causar uma percepção anormal e desconfortável dos 
batimentos cardíacos (palpitações). Estas pessoas, em geral, não costumam 
apresentar um histórico prévio de doenças cardíacas. 

A arritmia cardíaca típica dessa síndrome é a fibrilação atrial, a qual 
costuma cessar espontaneamente em um período de 24 horas. Outras 
alterações do estímulo elétrico cardíaco, também podem ocorrer. O uso 
de maconha ou de outros estimulantes, também podem contribuir para 
o aparecimento da doença. 

Apesar deste quadro poder ser recorrente, seu curso costuma ser 
benigno, não exigindo (além da abstinência alcoólica) o uso de medica-
mentos de uma forma contínua para evitar novos episódios.

No primeiro sinal ou sintoma de alguma doença, procure seu 
cardiologista.

O papel do filtro do ar-condicionado (ou de cabine) dos automóveis é 
filtrar o ar externo, purificando o ar no interior do veículo. Ou seja, além 
de proteger as peças do sistema, ele também impede que odores e 

poeira invadam o interior do veículo através do tubo do ar.
Assim como fazemos com o ar-condicionado em casa ou no trabalho, no 

carro não pode ser diferente, pois o acúmulo de fungos e outros microrganis-
mos provocam crises de alergia e problemas respiratórios. Por esse motivo 
os filtros do ar automotivo também precisam ser limpos e trocados.
Prazo para limpeza ou troca do filtro do ar-condicionado automotivo

Não existe um prazo por quilometragem aconselhado para a troca do fil-
tro, pois esse tempo varia de acordo com o uso do veículo e do sistema de ar 
condicionado.  Por exemplo: Se o motorista circula muito em cidades gran-
des, onde há maior poluição, o prazo para troca será menor.

É indicado que a verificação seja feita a cada seis meses. A cor do filtro 
quando está intacto é branca. Após a limpeza, se for verificado que ele voltou 
para sua cor de origem, ainda não será preciso substituir. Mas se após a 
limpeza, o filtro apresentar manchas escurecidas, é sinal de que ali encon-
tram-se bactérias, então o ideal é realizar a troca.
Por que trocar o filtro do ar-condicionado

O estado do filtro do ar-condicionado não interfere no funcionamento do 
carro, mas como explicamos anteriormente, ele é fundamental para manter 
a qualidade do ar interno. E além dos problemas causados aos usuários, o 
filtro vencido (ou danificado pelo uso) impede o correto fluxo de ar, forçando o 
sistema e reduzindo seu rendimento.

No Soberano você consegue fazer esta troca tranquilamente. É rápido e 
eficiente. Vale lembrar também que a empresa, além de todos os serviços 
de qualidade, tem restaurante do mais alto nível, inclusive sempre participa 
todo ano do tradicional festival gastronômico Cacoal Sabor. Primoroso buffet!

Auto Posto

SOBERANO
Soberano I
Fone: (69) 3441-3070
Av. Castelo Branco, 21026

Soberano II
Fone: (69) 3441-0022
Av. Rio de Janeiro, 1204

Soberano III
Fone: (69) 3441-9228
Av. das Comunicações, 2291

Soberano IV
Fone: (69) 3441-0929
Av. das Comunicações, 2972

Soberano V
Fone: (69) 3441-6500
Av. Sete de Setembro, 2346

Foto: Digital Fotografia
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Hábitos de vida e o câncer

No mês de outubro de 2017, pelas comemorações do Outubro 
Rosa, o que me questionaram com frequência foi o que fazer 
para se prevenir do câncer de mama, dentre outros tipos de 

câncer. Geralmente a mídia veicula apenas os exames de rastrea-
mento, que são necessários, mas apenas detectam o tumor em sua 
fase inicial e/ou assintomática. 

Nada é dito a respeito de como os nossos hábitos de vida influen-
ciam no processo de saúde x doença. Aliás, a verdadeira prevenção 
é o que fazemos ainda jovens para ter uma vida saudável, pois os 
programas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, às vezes apenas 
correm atrás do prejuízo de uma vida inteira. 

Como seres conscientes e responsáveis por nossas escolhas, 
devemos nos abster dos hábitos que podem levar a um câncer de 
mama, a saber: consumo de álcool acima de 10g/dia, tabagismo em 
qualquer dose, alimentos ricos em gordura, obesidade, sedentarismo, 
baixo consumo de vitaminas e minerais. Na verdade, em nosso ínti-
mo, sabemos o que se deve fazer, mas não fazemos. A oportunidade 
de mudar os hábitos de vida é hoje, não na próxima segunda-feira, ou 
em uma promessa vazia de ano novo. 

Aproveitando a discussão do tema, desafio todos que lerem esta 
reportagem a transformarem seus estilos de vida para melhor. Sei 
que se vocês fecharem esta página dispostos a mudar JÁ, metade do 
caminho terá sido percorrido. Um novo capítulo, mais saudável, da 
sua vida será escrito. 

Dr. Eduardo Henrique L. de Souza Silva
- médico mastologista 
CRM/RO 4335 / RQE 1110 / 
TEMa 155957
- membro titular da Sociedade 
Brasileira de Mastologia 

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166 
Cacoal-RO

Link entre consumo de álcool e tabaco

■ 80 % dos alcoolistas fumam (3 vezes mais que a população geral).
■ 72% dos alcoolistas são fumantes pesados.
■ urgência para beber entre fumantes alcoolistas, ao sentir o cheiro do 
cigarro.
■ álcool aumenta o valor de recompensa do fumo: aumenta o tempo 
gasto para fumar.
■ possível tolerância cruzada entre nicotina e álcool.
■ fumar reduz a taxa de esvaziamento gástrico, levando ao retardo na 
absorção do álcool.
Link entre depressão, ansiedade e tabaco:
■ fatores biológicos e socioambientais comuns (fatores de risco).
■ aumento do grau de dependência.
■ tabaco para modular humor.
■ fator preditivo de insucesso terapêutico e de recaída:

# realizam menos tentativas.
# dificuldade de tolerar o estresse.
# necessidade de maior tempo de tratamento e de uso de fármacos.

■ índices de cessação menores com tratamento formal.

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 / 9 9900-9100 
Cacoal-RO

Foto: Digital Fotografia
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A esteatose hepática ocorre devido ao acúmulo excessivo de lipídios (gordura) 
nos hepatócitos (células do fígado). O fígado é invadido por uma quantidade 
excessiva de gordura e o tecido hepático saudável é parcialmente substitu-

ído por áreas não-saudáveis de gordura. Nesses fígados, as células e os espaços 
do fígado são preenchidos por gordura, resultando em um fígado aumentado de 
volume e mais pesado.

Voltando ao caso humano, esse acúmulo de gordura pode ser decorrente de 
alterações do metabolismo ou uma resposta do fígado a uma agressão ao seu fun-
cionamento. Ou seja, ela pode ser um sinal de uma doença própria do fígado (como 
hepatite C, doença alcoólica, etc.) ou seu acúmulo, decorrente de doenças meta-
bólicas (diabetes, obesidade, síndrome metabólica, etc.) pode levar o fígado a ficar 
doente, levando à chamada doença hepática gordurosa não alcoólica - DHGNA.

Nessa doença, a maior parte das pessoas tem uma alteração estável no fígado 
que pode regredir desde que o problema metabólico seja sanado ou controlado. 
Até 30% deles, no entanto, podem apresentar evolução do quadro para uma do-
ença chamada esteatoepatite (esteato = gordura; hepatite = inflamação do fígado).

Essa doença pode progredir lentamente e, ao longo de vários anos, levar à 
cirrose hepática e, menos frequentemente, ao câncer de fígado.

Esteatose hepática

Fonte: Sociedade Brasileira de Hepatologia

» Doenças primárias do fígado: várias doenças hepáticas apresentam a 
esteatose como uma das manifestações da doença. É o caso das hepatites B 
e C, da deficiência de alfa1 antitripsina, doença de Wilson, doenças colestá-
ticas e, principalmente, da doença hepática alcoólica. Sabe-se que 90% dos 
indivíduos que fazem uso abusivo de álcool apresentam esteatose no fígado. A 
evolução desses casos obedece a evolução da própria doença de base.

» Causas secundárias: nesses casos existe um fator que está ge-
rando a esteatose e que, se removido, pode reverter o quadro. Isso 
é o que pode acontecer no hipotireoidismo não controlado, na expo-
sição a agentes químicos (principalmente produtos petroquímicos, 
pesticidas), cirurgias intestinais e de bypass intestinal para tratamen-
to da obesidade. Mas a causa secundária que mais tem crescido 
nesses anos é o uso abusivo de medicamentos, especialmente este-
roides e anabolizantes, empregados por jovens em academias, além 
de vários medicamentos como tetraciclinas, cortisona, medicamen-
tos empregados no combate do câncer e no tratamento das arritmias 
cardíacas, entre outros.

» Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica: representa a principal 
causa de esteatose (70% ou mais dos casos de esteatose) e está 
diretamente associada à obesidade, dislipidemia (alteração das gor-
duras do sangue, triglicérides e colesterol) e diabetes mellitus, sendo 
assim uma doença decorrente de alterações metabólicas. É frequen-
te entre esses pacientes o diagnóstico de síndrome metabólica, pre-
sença de 3 ou mais dos seguintes fatores: circunferência de cintura 
elevada (obesidade visceral), alteração do açúcar em jejum (acima 
99mg/dl), HDL colesterol baixo (<45mg/dL), elevação dos níveis de 
triglicérides (>150mg) e pressão alta. Como citado anteriormente, 
20% a 30% deles podem evoluir para a esteatoepatite.

O diagnóstico de esteatose já pode ser feito na palpação do fígado 
pelo médico e confirmado pelo ultrassom de abdômen, exame sim-
ples e indolor. As imagens obtidas por um exame de ultrassonografia 
mostram um fígado mais brilhante e granulado. A palpação pode re-
velar um fígado já com doença mais avançada, o que também pode 
ser confirmado pelo próprio ultrassom ou, melhor ainda, por apare-
lhos que medem o grau de rigidez do fígado por método denominado 
elastometria (FibroScan ou Axplorer) que, a exemplo do ultrassom, 
são exames não invasivos. 

Quais são as causas de esteatose hepática? 

Diagnóstico  

Dr. Francisco Antônio Pinheiro
- médico
- especialista em Diagnóstico por Imagem
- CRM/RO 560 / RQE 1032

Responsável técnico:

Fone: (69) 3441-3571 / 3443-6297 / 9 8444-3571
Av. Guaporé, 2558 – Centro
Cacoal-RO

Nos casos de esteatose secundária, a eliminação ou corre-
ção do agente causal, quando possível, resolve o problema, 
enquanto o tratamento da doença hepática existente e a abs-
tenção alcoólica podem eliminar a esteatose do fígado. 

Na doença hepática gordurosa o tratamento é direcionado 
primeiramente para as modificações de hábitos de vida que 
envolvem dietas mais saudáveis e aumento da atividade físi-
ca. Medicamentos sensibilizadores de insulina, antioxidantes 
e protetores celulares podem ser utilizados a cada caso, sob 
orientação médica.

Como é realizado o tratamento?  

Foto: Digital Fotografia
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O streptococus pneumoniae 
(pneumococo) é uma bacté-
ria responsável por infecções 

bacterianas em todas as faixas etá-
rias. Existem mais de 90 sorotipos 
identificados e cerca de 10 deles 
causam mais de 62% das infecções. 

As infecções pneumocócicas po-
dem apresentar como doenças inva-
sivas, como bacteriemia, meningite e 
pneumonia com bacteriemia em crian-
ças e em adultos. 

Os pneumococos também são a 
causa bacteriana mais comum de do-
enças localizadas de grande incidência, 
como otite média aguda (OMA), sinusi-
te, mastoidite e traqueobronquite, celuli-
te periorbital, endocardite, osteomielite, 
peritonite, artrite piogênica, infecção de 
tecidos moles e sepse neonatal.

Estudos têm demonstrado que 700 
mil a 1 milhão de mortes por doenças 
pneumocócicas ocorrem em crianças 
menores de 5 anos, porém afetam 
todas as idades.  Em crianças, bacte-
riemia por pneumococo é a principal 
manifestação de doenças invasivas, 
correspondendo a 70% dos casos.  

No Brasil, entre 2004 e 2006, a 
pneumonia pneumocócica foi respon-
sável por 65% das hospitalizações; a 
sepse, por 12%; e a meningite, por 9 %. 
Os grupos de maior risco para aquisi-
ção de doença invasiva pelo pneumo-
coco são indivíduos menores de 2 anos 
e maiores de 65 anos. 

O pneumococo integra a microflora 
normal da mucosa da nasofaringe hu-
mana. A transmissão ocorre através 
do contato direto de pessoa a pessoa 
via gotículas respiratórias (saliva). Da 

Infecções pneumocócicas

A água que sai das torneiras em 16 
capitais brasileiras contém subs-
tâncias ainda não legisladas, 

mas que podem ser potencialmente 
prejudiciais à saúde. É o que demons-
tra pesquisa desenvolvida pelo Institu-
to Nacional de Ciências e Tecnologias 
Analíticas Avançadas (INCTAA), que 
está sediado no Instituto de Química 
(IQ) da Unicamp, em colaboração com 
outras instituições. Segundo o Jornal 
da Unicamp (JU) os pesquisadores 
identificaram a presença de cafeína 
em todas as 49 amostras coletadas no 
cavalete (cano de entrada) de residên-
cias espalhadas pelas cinco regiões do 
País. “Esse dado é relevante, pois a 
cafeína funciona como uma espécie 
de traçador da eficiência das estações 
de tratamento de água. Ou seja, onde 
a cafeína está presente, há grande 
probabilidade da presença de outros 
contaminantes”, explicou o professor 
Wilson Figueiredo Jardim.

Além da cafeína, os cientistas 
encontraram nas amostras concen-
trações variadas de atrazina (herbici-
da), fenolftaleína (laxante) e triclosan 
(substância em produtos de higiene 
pessoal). No caso da cafeína, as duas 
capitais que apresentaram maiores 
níveis de contaminação foram Porto 
Alegre e São Paulo. 

Por não serem legislados, ainda que 
cada vez mais no ambiente, não são 
monitorados com frequência. A ciência 
ainda não saberia ao certo o limite de 
proteção ao ser humano, nem efeitos 

deletérios ao organismo. “Já dispomos 
de estudos científicos que apontam que 
esses compostos têm causado sérios 
danos aos organismos aquáticos. Está 
comprovado que eles podem provocar 
a feminização de peixes, alteração de 
desenvolvimento de moluscos e an-
fíbios e decréscimo de fertilidade de 
aves”, diz o professor Wilson.

As capitais pesquisadas foram: Belo 
Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Distrito Fe-
deral, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, 
João Pessoa, Natal, Palmas, Porto Ale-
gre, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Vitória. 

Água de torneira
- contaminada em 16 capitais brasileiras, 
diz UNICAMP

nasofaringe, os pneumococos podem 
disseminar-se para o trato respiratório 
inferior ou para outros locais, podendo 
causar doenças invasivas. 

O conhecimento dos sorotipos 
de pneumococos é a chave para de-
senvolver vacinas e para estimar o 
potencial benefício das formulações 
existentes de vacinas conjugadas 
(meningite ou pneumonia). 

Com a introdução da vacina na in-
fância, houve redução em 97% das 
doenças pneumocócicas e invasivas. 
Existem duas vacinas mais recentes 
recomendadas para prevenção, como 
a Vacina Pneumocócica 13 valente (13 
sorotipos) e Vacina Penumocócica  23 
valente (23 sorotipos). São vacinas in-
dicadas pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIM), sempre respei-
tando a indicação médica e individuali-
zando cada caso.

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

cacoal@imunocentro-ro.com.br
Fone: (69) 3441-4891 / 9 8469-1001
Av. São Paulo, 2528 – Centro - Cacoal-RO

Responsável técnica:

Dra. Vanessa C. Mendes Coelho
- médica CRM/RO 4356 / RQE 1142
- Radiologia / Neuroradiologia

Diretora administrativa:

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva 
- médica CRM/2014 / RQE 2115 / RQE 1385
- pediatra com subespecialidade em 
Neonatologia

Diretora técnica:
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O trauma é uma das principais 
causas de morbidade nos dias 
atuais. Entre os diversos tipos 

de trauma, destaca-se o trauma de 
face, pelas repercussões físicas e 
emocionais. As principais causas de 
traumas de face são os acidentes 
automobilísticos, agressão física (bri-
gas), quedas, acidentes desportivos e 
acidentes de trabalho.

As fraturas faciais mais comuns 
encontradas em cirurgia bucomaxilo-
facial são as fraturas de maxila, fra-
turas de mandíbula, fraturas do com-
plexo zigomático-orbitário, fraturas 
nasais e outras.

A maioria das fraturas faciais re-
quer tratamento cirúrgico, mas algu-
mas fraturas podem ser tratadas con-
servadoramente, isto é, sem cirurgia.

O cirurgião bucomaxilofacial é o 
profissional mais adequado para o 
tratamento das fraturas, ferimentos 
orais e faciais e está envolvido di-
retamente em todos os aspectos do 
tratamento.

Trauma da face
- o papel do cirurgião bucomaxilofacial

Ao contrário do trabalho contí-
nuo, cujo salário é pago levan-
do-se em consideração 30 dias 

trabalhados, o trabalho intermitente 
consiste na modalidade pela qual o 
trabalhador é pago por um determi-
nado período trabalhado, ou seja, a 
prestação de serviço não é contínua, 
embora tenha a subordinação como 
característica do contrato de trabalho. 

A criação do trabalho intermitente 
é uma das principais inovações da 
Reforma Trabalhista. Segundo o le-
gislador e os defensores da reforma, 
esta modalidade de trabalho visa re-
duzir os altos índices de rotatividade 
e a permitir a inclusão no mercado 
de trabalho de jovens, mulheres e 
idosos, que têm maior dificuldade de 
cumprir a jornada normal de trabalho. 

O artigo 452-A da CLT e seus dis-
positivos foram incluídos pela Refor-
ma Trabalhista com a finalidade de 
modernizar as relações de trabalho 
sem que haja precarização do em-
prego. De acordo com o parágrafo 
segundo deste novo artigo, o trabalho 
intermitente é um contrato de trabalho 
condicionado exclusivamente ao inte-
resse do empregado. O empregado é 
o dono do seu próprio tempo e pode 
perfeitamente recusar a convocação 
do empregador. Vejamos o citado 
artigo: “Artigo 452-A § 2º: Recebida a 
convocação, o empregado terá o prazo de 
um dia útil para responder ao chamado, 
presumindo-se, no silêncio, a recusa”. 

Uma das características marcantes 
deste tipo de contrato é que o empre-
gado pode recusar o trabalho ofereci-
do sem gerar ato de insubordinação, 
conforme expressamente disposto no 
§ 3º, do artigo 452-A (“A recusa da 
oferta não descaracteriza a subordina-
ção para fins do contrato de trabalho 
intermitente”). Como podemos obser-
var, a recusa ao trabalho é mero exer-
cício de liberdade do empregado, e a 
subordinação somente ocorrerá com 
a aceitação do serviço proposto pelo 
empregador. Além disso, o período de 
inatividade não será considerado tem-
po à disposição do empregador, po-
dendo o trabalhador prestar serviços a 
outros contratantes.

Trabalho intermitente na 
Reforma Trabalhista
- o empregado será mesmo o dono de seu tempo?

Dra. Cynthia Muniz Dias
- advogada OAB/RO 1.147
cynthiamuniz_dias@hotmail.com

CYNTHIA MUNIZ & WAGNER DIAS
ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Ariquemes-RO

Fone: (69) 3441 3291
Rua Antônio de Paula Nunes, 1512 
Centro - Cacoal-RO

Dr. José Leozir Pedroso Junior
- cirurgião bucomaxilofacial
- CRO/RO 2117

HOSPITAL SAMAR     
Fone Cacoal: (69) 3441-1015 / 3441-2407
Fone Matriz: 69 3211-7100
Ouvidoria: 0800-647-8082 
Av. São Paulo, 2326 - Jardim Clodoaldo, 
Cacoal–RO

O Pronto Atendimento do Hospi-
tal SAMAR em Cacoal oferece 
atendimento médico 24 horas 

e conta com uma equipe médica alta-
mente qualificada e suporte de diag-
nóstico por imagens, que está sempre 

disponível para a realização de diver-
sos exames, simples ou contratados. 
Contamos ainda com profissionais de 
outras especialidades que ficam de 
sobreaviso em caso de necessidade.

A estrutura do Hospital SAMAR 
em Cacoal conta com 10 consultórios, 
21 leitos individuais e coletivos, sala 
de nebulização, sala de observação, 
quatro salas de centro cirúrgico, sen-
do uma sala oftalmológica, uma sala 
de parto e duas salas de cirurgia ge-
ral. O Hospital SAMAR conta também 
com serviço 24h de remoções, além 
de internações clínicas e cirúrgicas. 
São mais de 25 especialidades médi-
cas, equipe de atendimento multidisci-

plinar voltada a assistência ao pacien-
te de forma humanizada. Contamos 
também com os exames de: Análises 
Clínicas, Colonoscopia, Endosco-
pia Digestiva, Retossigmoidoscopia, 
Eletrocardiograma, Ultrassonografia, 
Oftalmológicos,  Holter, Mapa, Teste 
Ergométrico, Raio X simples e con-
trastados, Eletroencefalograma c/ ma-
peamento cerebral e outros.

A unidade é voltada para atendi-
mentos particulares e de convênios. 
A estrutura está à disposição da po-
pulação de Cacoal e região 24 horas 
por dia.

Hospital Samar. Amamos o que 
fazemos!

Hospital SAMAR
- unidade de Cacoal
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O projeto luminotécnico é o estudo 
da iluminação artificial com a fi-
nalidade de conciliar a função de 

cada ambiente, seja interno ou externo, 
proporcionando funcionalidade, beleza 
e economia de energia elétrica para a 
construção. Essa última característica é 
a mais relevante, afinal, o uso exagera-
do de lâmpadas significa gastos extras 
e desperdícios de energia.

É muito importante contratar um 
profissional da área para auxiliar na 
tarefa da escolha das luminárias e cal-
cular exatamente a quantidade neces-
sária de luz para cada ambiente, ga-
rantindo o conforto necessário. Esse 
responsável leva em consideração o 
gosto dos moradores, sempre mos-
trando as propostas do projeto lumino-
técnico para que a iluminação possa 
usufruir de melhor maneira o local, 
sem perder a sua identidade.

A iluminação eficiente é aquela que 
trabalha também a favor da proposta de 
decoração: ela pode ser utilizada para 
criar cenários, ressaltar algum elemen-
to, setorizar ambientes, definir áreas 
de circulação, valorizar algum detalhe, 
como por exemplo, um revestimento ou 
um quadro na parede.

Projeto luminotécnico 
- funcionalidade e estética

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

Andressa Zampoli
CAU A120372-0
- graduada em Arquitetura e Urbanismo 
pela UNIDERP / Campo Grande-MS
- pós-graduada em Metodologia e 
Didática do Ensino Superior pela 
faculdade UNESC – Cacoal-RO
- pós-graduanda em Design de 
Interiores - IPOG/Porto Velho
- docente na área da Arquitetura e 
Engenharia/UNESC

urban_arquitetura

Urban Arquitetura - Av. Castelo Branco, 17039 – B. Santo Antônio - Cacoal/RO
Fone: (69) 3443-4228 / 9 9930-9957       |    urbanarquitetura@hotmail.com    |   Cacoal-RO

A Oncologia é uma das áreas 
médicas que mais necessitam 
de suporte odontológico. Ao se 

iniciar o tratamento oncológico, ocor-
rem efeitos colaterais que podem dimi-
nuir a qualidade de vida do paciente 
e influenciar o decorrer do tratamento 
contra o câncer.  Além de efeitos co-
laterais gerais, ocorrem efeitos bucais 
que afetam diretamente a vida do 
paciente. Os efeitos bucais que mais 
ocorrem são a mucosite e a xerosto-
mia, e ambos são mais intensos quan-
do há a combinação do tratamento de 
radioterapia e quimioterapia.

A mucosite, efeito mais comum, 
apresenta-se em diversos graus de 
severidade, causando níveis diferen-
tes de dor ao paciente. A xerostomia 
caracteriza-se pela diminuição da 
salivação, causando ardência bucal, 
dificuldade para engolir alimentos 
e aumento na incidência de cáries. 
Ambos os sintomas podem impedir a 
alimentação do paciente, reduzindo 
sua qualidade de vida.

O ideal é que o paciente inicie o 
tratamento oncológico sem qualquer 
foco infeccioso bucal, começando 
pela realização de profilaxia e limpe-
za profissional, removendo o tártaro. 
Dentes que necessitam de tratamen-
to de canal devem ser tratados, res-
taurações com infiltrações devem ser 
substituídas e próteses mal adapta-
das devem ser removidas.

A laserterapia é uma das formas 
mais eficientes para prevenção e trata-
mento da mucosite oral. O laser de bai-

Paciente com câncer
- acompanhamento odontológico

Dra. Karol Sartori Lima
- cirurgiã-dentista CRO/RO 3222
- graduada pela Univ. Estadual de Londrina/PR
- especialista em Implantodontia/ 
Univ. Centro Universitário de Maringá/PR
- pós-graduada em Manejo Odontológico do
Paciente Onco-Hematológico/ 
Hospital Albert Einstein/SP
- acompanhamento  odontológico dos 
pacientes com câncer do Hospital do 
Câncer AC Camargo/SP
- docente do curso de Odontologia da Facimed

Berno Center
Rua Antônio de Paula Nunes, 1685
Fone: 3441-3052 / 69 9 9900-3003
Cacoal-RO

xa potência tem efeito anti-inflamatório, 
reduzindo a dor e estimulando a reno-
vação das células bucais. Assim, mes-
mo que os pacientes apresentem sinais 
de mucosite, ela será mais branda.

Quando há o acompanhamento 
odontológico, o tratamento oncológico é 
mais bem aceito e transcorre com mais 
conforto. O cuidado com o paciente 
deve se estender por toda a vida.



2020

Várias são as razões para que 
os olhos fiquem vermelhos e o 
motivo para o aparecimento de 

tal condição é que, na porção escle-
ral anterior do globo ocular, (“bran-
co dos olhos”), e na conjuntiva (fina 
membrana que reveste anteriormen-
te os olhos), há uma enorme trama 
vascular responsável pela nutrição 
celular. Estas veias e artérias nor-
malmente não são tão evidentes, em 
motivo de serem vasos sanguíneos 
extremamente delgados. Contudo, 
na ocorrência de qualquer condição 
adversa à fisiologia ocular, tais va-
sos sanguíneos se dilatam deixando 
os olhos avermelhados, o que geral-
mente vem acompanhado de outros 
sintomas, como ardência, “coceiras”, 
sensação de areia, dor ocular e até 
turvação visual. Portanto, há de se 
observar que este sinal de “olhos 
vermelhos” normalmente é o primei-
ro indicativo de que alguma coisa 
não vai bem com os olhos. Causas 
como traumas diretos, presença de 
corpos estranhos, (“ciscos”), proces-
sos inflamatórios intra e/ou extrao-
culares, aumento de pressão ocular 
são alguns dos muitos fatores que 
geralmente cursam com hiperemia 
conjuntival, lembrando, contudo, que 
para cada causa há normalmente um 
tratamento específico e que também 
há casos que sequer necessitam 
de qualquer tipo de tratamento. Por 
esse motivo, para o diagnóstico con-
clusivo, torna-se primordial a avalia-
ção do especialista, uma vez que o 

A construção em terreno de tercei-
ro é comum nas famílias brasilei-
ras. Geralmente o casal constrói 

sua residência no terreno de proprie-
dade dos pais, irmãos, entre outros, e 
após, com a dissolução da sociedade 
conjugal, surge a discussão em relação 
à partilha do bem edificado.

Nos casos de dissolução de união 
estável, a partilha de bens do casal 
pode incluir casa construída no terre-
no do sogro, ou qualquer outro tercei-
ro. Caso não seja viável a divisão do 
imóvel, o juíz deve determinar a indeni-
zação a ser paga por uma das partes. 
Assim entendeu a 4ª Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça na análise de 
um recurso que discutia os direitos de 
uma mulher sobre imóvel construído 
com o ex-marido no terreno dos pais 
dele.  Como ficou comprovada a ajuda 
da mulher na construção da casa, ela 
tem direito a metade do bem, defendeu 
o ministro Luís Felipe Salomão; e des-
tacou: “Penso ser plenamente possível 
a partilha dos direitos decorrentes da 
edificação da casa de alvenaria, que 
nada mais é do que patrimônio cons-
truído com a participação de ambos, 
cabendo ao magistrado, na situação 
em concreto, avaliar a melhor forma da 
efetivação dessa divisão”.

De acordo com o relator, o STJ en-
tende que, embora as construções ou 
melhorias pertençam ao dono do bem, 
tal entendimento não inviabiliza a divi-
são de direitos sobre o imóvel constru-
ído pelos ex-companheiros em terreno 
de terceiros.

A turma também deu parcial provi-
mento ao recurso para excluir da con-
denação os pais do ex-companheiro, já 
que a obrigação de indenizar é daquele 
que tem a obrigação de partilhar o bem. 
No entanto, ressaltou que a ex-compa-
nheira pode pleitear em ação autônoma 
algum tipo de indenização frente aos 
proprietários do terreno, mas tal preten-
são não é vinculada a partilha de bens 
do casal.

Divisão de bens do casal 
- pode incluir construção em terreno de terceiro

uso inadvertido de medicação errada 
receitada muitas vezes por pessoas 
não qualificadas, sem um exame de-
talhado e especializado, pode trazer 
danos por vezes mais sérios que a 
própria causa da hiperemia conjun-
tival. Em resumo; olhos vermelhos 
podem aparecer ou serem até fre-
quentes em determinados indivíduos 
ou condições crônicas, porém, às 
vezes podem também ser um discre-
to sinal indicativo de um grande pro-
blema ocular ou sistêmico. Portanto, 
um exame específico se faz sempre 
necessário.

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078 
- graduado pela Universidade Estadual
de Maringá/PR
laerciomgeron@gmail.com

ADVOCACIA GERON  
Ariquemes-RO

Dr. João Lannes Simões Junior 
- médico oftalmologista 
CRM/RO 1038 / RQE 75 

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES     
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409 
Espigão do Oeste-RO
 
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933 
Cacoal-RO

Engº. Tiago Magalhães Queiroz Bisconsin
- engenheiro civil, pela USP - EESC
- CREA-SP 5062789095-D
- diretor da Concreaço da Amazônia 
Fone: (69) 3441-6180
Cacoal-RO

Planejamento e controle de qua-
lidade resumem as principais 
características e vantagens dos 

sistemas que utilizam elementos pré-
-fabricados de concreto. Mas o que po-
demos entender como pré-fabricados 
de concreto? Pré-fabricado é qualquer 
estrutura ou elemento (pilar, viga, laje 
ou painel) que não é confeccionado no 
lugar onde será utilizado. Normalmen-

te são planejados conforme a neces-
sidade, moldados em fábrica de onde 
posteriormente são transportados até o 
local final de implantação.

Este sistema, além de incorporar 
agilidade no cronograma da edifica-
ção, também é ecologicamente viável 
devido à baixa ou, como na maioria 
dos casos, nenhuma geração de resí-
duos no canteiro.

Apesar das vantagens, a especi-
ficação de um sistema construtivo in-
dustrializado envolve muitos fatores, 
entre eles a disponibilidade local da 
tecnologia, questões de logística para 
a obra e, claro, os projetos arquitetô-
nicos e complementares. Por exem-
plo, um construtor, ao avaliar a opção 
do sistema industrializado é preciso 

saber se há fornecedores de pré-fa-
bricados em uma distância que torne 
a operação economicamente viável. 
De outro lado, temos o profissional, 
que ao avaliar o sistema industriali-
zado, precisa se atentar a aspectos 
arquitetônicos, detalhes de fachadas 
e prumadas para instalações de água 
e esgoto.

O planejamento é essencial para 
a utilização de estrutura pré-fabrica-
da. Não é possível deixar para tomar 
decisões no canteiro, sob pena de se 
perderem os benefícios do uso do sis-
tema. Entre esses benefícios está o 
fato de haver na indústria um rigoroso 
controle da qualidade, com resultado 
uma resistência de projeto até maior 
que o exigido pela norma.

Qualidade de fábrica

Olhos vermelhos
- um único sinal para causas diferentes

Foto: Digital Fotografia

Foto: Digital Fotografia

Fonte: STJ
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relata o jovem empreendedor.
Maicon já participou de várias competições 

de bartenders e teve ótimos resultados, como 
por exemplo, o terceiro lugar no campeonato Rio 
Open Flair, no Rio de Janeiro em 2012, e primeiro 
lugar nas edições de 2013 e 2014 deste mesmo 
evento.

Em 2014 vem para Rondônia e traz os conhe-
cimentos da coquetelaria consigo, onde a partir 
de então, começa a fazer seu nome por meio de 
participações em grandes eventos, como o Bai-
le do Havaí, Festival Kumbuca, Festival Gastro-
nômico Cacoal Sabor, Cristo Folia (onde foram 
apresentados drinks sem álcool) além de várias 
formaturas e eventos particulares.

“O que me chamou a atenção neste segmento 
em que trabalho é poder estar na festa, conhe-
cer pessoas diferentes, me divertir e proporcionar 
alegria e bem-estar para todos”, afirma Maicon 
Diones.

Um dos grandes destaques no setor da co-
quetelaria em Rondônia é o jovem Maicon 
Diones, 25 anos de idade, e há cinco vem 

encantando o público com novidades na área da 
coquetelaria, segmento que fascina pelo visual e 
paladar. 

O bartender chef ganhou nome na região cen-
tral do Estado ao levar o trabalho de confecção de 
drinks, consultorias e treinamentos a restauran-
tes e bares, além de cartas exclusivas de drinks 
para os estabelecimentos comerciais do setor 
gastronômico.

Com participação em diversos cursos no Rio 
de Janeiro, Maicon Diones vem trazendo a diver-
sos eventos o requinte da coquetelaria clássica e 
moderna. “Os sabores, texturas, cores e aromas 
fazem do evento algo mais inesquecível ao convi-
dado. Estimular os diversos sentidos e proporcio-
nar um momento de descontração, divertimento e 
alegria faz do bartender um criador de emoções”, 

Bartender chef Maicon Diones
- revolucionando o cenário da coquetelaria

Maicon Diones
- bartender chef e mixologista
    /MIXLIVE COCKTAIL
WhatsApp 9 9948-2744 / 9 9243-4514

Os projetos para 2018 estão formatados 
para a carreira de Maicon. “Quero fazer um 
festival de drinks clássicos e modernos. Com 
isso vou divulgar mais a cultura dos coquetéis, 
que hoje em dia é algo novo para o Estado, e 
disseminar a arte. Assim acabamos oportuni-
zando empregos e negócios. Para donos de 
restaurantes é um investimento muito rentá-
vel”, confessa Maicon Diones. A coquetelaria 
é uma arte que vem ganhando proporções e 
público cada dia mais cativos. A busca por 
novos sabores e sensações faz com que o 
consumidor procure por novidades e combi-
nações ímpares para cada momento. Sendo 
assim, o trabalho de bartender se torna impor-
tante para dar à clientela uma opção requinta-
da e prazerosa.
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O que é escoliose?

A coluna vertebral apresenta um padrão linear quando vista no plano frontal. Normalmente, quando avaliada no 
plano lateral, é possível observar duas curvas naturais: para trás na área do tórax é chamada cifose, e para 
frente na área da lombar é denominada lordose. No entanto, a alteração deste alinhamento no plano frontal 

com curvatura maior do que 10° é chamada escoliose. 

Dr. Giancarlo Augusto Demito Mariano
- ortopedista e traumatologista 
- CRM/RO 2045 TEOT 11540 RQE 1487
- cirurgião da coluna vertebral 
- medicina intervencionista da dor 
- membro titular da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e
 Traumatologia-SBOT
- membro titular da Sociedade
 Brasileira da Coluna Vertebral-SBC
- título de especialista pela
 Associação Médica Brasileira - AMB

Existem muitas causas para a escoliose, mas cerca de 80% a 85% dos 
jovens com essa patologia apresentam escoliose idiopática, ou seja, que 
a ciência ainda não descobriu a causa. Escoliose idiopática pode afetar os 
membros de uma mesma família, tendo então associação genética e fatores 
hereditários. A escoliose pode ocorrer em crianças perfeitamente saudáveis e 
geralmente acomete as meninas com frequência de 5 a 8 vezes maior do que 
nos meninos. Também pode ocorrer devido a doenças neurológicas e mus-
culares, tais como paralisia cerebral, distrofia muscular e poliomielite. Estes ti-
pos são chamados de escolioses neuromusculares, e têm um comportamen-
to completamente diferente das curvas escolióticas idiopáticas. Além disso, 
existem outras possíveis causas de escoliose: anomalias na formação ou da 
divisão das vértebras que se apresentam desde o dia do nascimento, chama-
das escolioses congênitas. Além dessas causas já apresentadas, doenças 
do tecido conjuntivo, como, por exemplo, a síndrome de Marfan e/ou anoma-
lias cromossômicas, como a síndrome de Down, também podem cursar com 
escoliose, sendo consideradas escolioses sindrômicas, de frequência ainda 
menor. A escoliose em adultos pode ser a progressão de uma deformidade 
que não foi diagnosticada na adolescência. Ela também pode ser causada 
pela degeneração dos discos da coluna vertebral e de suas articulações em 
uma coluna previamente sadia, como resultados típicos do avanço da idade. 
Essa patologia é conhecida como escoliose degenerativa do adulto. Durante 
a adolescência a escoliose geralmente não produz dor, e pode, portanto, ser 
difícil de detectar. Portanto, a escoliose pode estar presente por vários anos 
antes de ser notada pela criança ou pelos familiares. A coisa mais importante 
é que o médico examine a criança regularmente até o final do crescimento, 
pois a escoliose pode aparecer em qualquer idade durante o desenvolvimen-
to, até o final da adolescência. As curvaturas tendem a progredir durante os 
estirões de crescimento da criança, por isso geralmente o diagnóstico das 
meninas é feito em idade inferior ao dos meninos, pois as meninas geralmen-
te entram na puberdade mais precocemente, e nesta fase ocorre o último 
estirão de crescimento das crianças.

Quando a escoliose é diagnosticada por um profissional de saúde, estes 
pacientes devem ser encaminhados para um especialista em cirurgia de de-
formidades, para avaliação e tratamento, que pode incluir apenas uma avalia-
ção radiológica regular, para acompanhar a progressão da curva, o uso de ór-
teses (coletes externos) corretivos, para evitar a progressão até formas mais 
graves, ou ainda, se necessário, realizar a correção cirúrgica destas curvas.

Tipos de escoliose

Fone: (69) 3441-4185
Av. Porto Velho, 2711– Centro
Cacoal-RO

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS  
Fone: (69) 3441-5166 
Cacoal-RO  
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As joias sempre existiram de certa forma na história da humani-
dade. Os adornos estão presentes desde a pré-história, quan-
do eram feitos com ossos, pedras, dentes, conchas e madeira. 

Sua finalidade era ressaltar o status e o papel de cada um na socie-
dade ou servirem como amuletos protetores.

Para os egípcios, as joias representavam suas crenças e seus 
deuses. Os acessórios eram lapidados em formato de animais mi-
tológicos, como escaravelhos, serpentes e dragões, que associados 
aos seus poderes simbólicos funcionavam como proteção e força. As 
joias egípcias destacavam-se pela sua riqueza de cores, obtidas de 
minérios como feldspato e lápis-lazúli.

Os celtas – povo que habitava parte da Alemanha, Suíça e 
Áustria – fabricavam joias em bronze e ouro, como colares, bro-
ches, braceletes e fivelas. Tinham grande desenvoltura na gra-
vação em metal e na esmaltação, usavam padrões circulares, 
espirais e formas em “S”. Já os gregos fabricavam peças 
com formas geométricas e retratavam cenas mitológicas em 
braceletes, brincos e colares. 

A joalheria romana teve influência dos gregos, etrus-
cos, egípcios e outros povos. Os romanos dominavam a 
técnica de filigrana com maestria – trata-se de usar fios 
muito finos e bolinhas de metal, para compor uma joia. 
Os estilos provindos de origens diversas sobrepunham-
-se na mesma peça.

No mundo globalizado em que vivemos, a obra revela a 
aura das criações dos designers de joias e a preciosidade 
do material com o qual são confeccionadas: um verdadeiro 
deleite aos olhos e à alma. Quem ganha uma joia, tem sua 
autoestima elevada, fica abastecida com energia positiva, in-
grediente fundamental na promoção do bom relacionamento 
familiar e profissional, sinônimo de prosperidade.  

Sob a batuta do casal Kelly Polyzello e Nivaldo Pavão, atualmente 
residindo em Cacoal, a Contágio Jóias está há muitos anos no merca-
do. Eclética não só nas joias, mas em todos os produtos que comer-
cializa, a empresa abriu sua segunda loja recentemente, no Cacoal 
Shopping. 

Além das mais belas joias, o ramo de ótica também está presente 
seguindo tendências em designs e aprimorando com frequência seu 
potencial técnico, buscando sempre estar compatível às exigências 
prescritas pelos oftalmologistas. 

Não podemos deixar também de citar a linha de relógios de gri-
fes renomadas, como Champion, Vitor Hugo, Swarovski, Victorinox, 
Armani, entre outros, e o destaque maior da empresa, que são as 
finas joias, tudo num contexto de modernidade e altíssima qualidade, 
condição sine qua non das melhores grifes. 

ÓTICA – RELÓGIOS – JOIAS

Fonte: vecchiojoalheiros.com.br

Paraty Shopping: (69) 3441-8896
Cacoal Shopping: (69) 3441-8046
Cacoal-RO

Origem das Joias

s joias sempre existiram de certa forma na história da humani-
dade. Os adornos estão presentes desde a pré-história, quan-
do eram feitos com ossos, pedras, dentes, conchas e madeira. 

Sua finalidade era ressaltar o status e o papel de cada um na socie-

Para os egípcios, as joias representavam suas crenças e seus 
deuses. Os acessórios eram lapidados em formato de animais mi-
tológicos, como escaravelhos, serpentes e dragões, que associados 
aos seus poderes simbólicos funcionavam como proteção e força. As 
joias egípcias destacavam-se pela sua riqueza de cores, obtidas de 

Os celtas – povo que habitava parte da Alemanha, Suíça e 
Áustria – fabricavam joias em bronze e ouro, como colares, bro-

Os celtas – povo que habitava parte da Alemanha, Suíça e 
Áustria – fabricavam joias em bronze e ouro, como colares, bro-

Os celtas – povo que habitava parte da Alemanha, Suíça e 

ches, braceletes e fivelas. Tinham grande desenvoltura na gra-
vação em metal e na esmaltação, usavam padrões circulares, 
espirais e formas em “S”. Já os gregos fabricavam peças 
com formas geométricas e retratavam cenas mitológicas em 

No mundo globalizado em que vivemos, a obra revela a 
aura das criações dos designers de joias e a preciosidade 
do material com o qual são confeccionadas: um verdadeiro 
deleite aos olhos e à alma. Quem ganha uma joia, tem sua 
autoestima elevada, fica abastecida com energia positiva, in-
grediente fundamental na promoção do bom relacionamento grediente fundamental na promoção do bom relacionamento 
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O tratamento requer educação e orientação para 
evitar complicações graves do AEH e para melhora 
da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.

O tratamento é realizado de forma profilática e 
também durante as crises. Como é uma doença 
desconhecida por muitos profissionais da área de 
saúde, é subdiagnosticada, então em caso de sinto-
mas parecidos, converse com o seu médico.

Você já ouviu falar nessa doença: An-
gioedema Hereditário (AEH)?
É uma doença caracterizada por crises 

de edema (inchaço) com envolvimento de 
vários órgãos. Tem uma herança autossômi-
ca dominante causada por excesso de uma 
substância chamada bradicinina.

Os pacientes que não são identificados 
apresentam uma mortalidade considerada 
alta, de 25-40%, isso em consequência do 
angioedema da laringe, que leva à asfixia. 

Existem 3 tipos de AEH: * AEH com defi-
ciência quantitativa de C1 – INH; * AEH com 
disfunção de C1 – INH; AEH com C1 INH 
normal.

Os pacientes apresentam alguns sintomas 
característicos:

Episódios recorrentes de edema (inchaço) 
de face, braços e mãos, pernas e pés, genitá-
lia, orofaringe, laringe, alças intestinais (siste-
ma digestório).

O edema (inchaço) ocorre sem ‘’urticária’’ 
(lesões de pele avermelhadas) exceto em al-
guns casos. Alguns sintomas duram de 48-72h 
e não melhoram com antialérgicos, corticoides 
e adrenalina.  É uma doença recorrente.

Os fatores que desencadeiam as crises de 
AEH são: trauma (mesmo leve) estresse, in-
fecção, menstruação, gravidez, consumo de 
álcool, mudanças de temperaturas extremas, 
uso de inibidores da ECA (anti-hipertensivos), 
exercício, uso de estrogênio (anticoncepcio-
nais, por exemplo).

O diagnóstico é realizado por meio de his-
tória clínica e exames laboratoriais. Todas as 
pessoas com história familiar de AEH devem 
ser investigadas com exames, como dosa-
gem no sangue de C4, C1 – INH, tanto quan-
titativo como qualitativo.

Angioedema hereditário

Fonte: diretrizesbrasileirasparaodiagnosticoetratamentodoangioe-
demahereditario-2017. Arq.Asmaalergimunol.2017;1(1):23-48 

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva 
- médica CRM/2014 / RQE 2115 / RQE 1385
- pediatra com subespecialidade em Neonatologia

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO-HGO  
Fone: (69) 3441-4297 / 3441-2483 
Cacoal-RO   
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Daniele Ramirez 
- nutricionista CRN7 - 7102  

CENTRO DE ESTÉTICA CORPO E IMAGEM     
Rua Rui Barbosa, 1060 - Centro 
Fone: (69) 3441-8394 
Cacoal-RO

MEDICAL CENTER  
Av. Sete de Setembro, 2869
Centro - Cacoal-RO 
Fone: (69) 3441-4721 
E-mail: medical@medicalcenter.net.br  
Site: www.medicalcenter.net.br

O ritmo circadiano foi tema vence-
dor do prêmio Nobel de Medici-
na 2017, mas o que seria isso? 

O ciclo circadiano é nosso relógio 
biológico; esse “relógio” faz com que 
o organismo se sincronize e adapte a 
fatores do ambiente externo, sendo a 
luz o fator principal.

O relógio biológico mantém o cor-
po alerta durante as horas de clarida-
de (dia) e ajuda-o a relaxar à noite. 
É capaz até mesmo de nos acordar 
pela manhã quando esquecemos de 
ligar o alarme; regula funções críticas, 
como comportamento, níveis hormo-
nais, sono, temperatura corporal e 
metabolismo. O nosso bem-estar é 
afetado quando existe um desajus-

te entre o nosso ambiente externo 
e este relógio biológico interno, por 
exemplo, quando viajamos para lu-
gares com diferentes fusos horários.

A regulação dos horários do sono é 
o exemplo mais óbvio da importância 
do ritmo circadiano para o funciona-
mento do organismo humano. Ao lon-
go de um período aproximado de 24 
horas, genes regulam a liberação do 
hormônio melatonina. Durante a noite, 
no escuro, os níveis aumentam e, com 
a claridade, baixam. Mas o relógio bio-
lógico é responsável pelas variações 
diárias no metabolismo e sua alteração 
crônica está relacionada com graves 
doenças, incluindo o câncer.

O ritmo circadiano tem implica-
ções além do sono. Basta uma falha 
na sincronização circadiana, noites 
de sono ruim, para os gatilhos acon-

tecerem: queda de energia e meta-
bolismo, acúmulo de gordura, perda 
de massa muscular, alterações hor-
monais, distúrbio de comportamento, 
estímulos inflamatórios, etc.. 

O ritmo circadiano tem forte relação 
com a alimentação e com a forma de 
o nosso organismo lidar com o consu-
mo energético e o armazenamento de 
gordura; desde o início da noite o corpo 
se prepara para dormir, intensificando a 
expressão da serotonina e melatonina. 
Consumir carboidratos de alto índice 
glicêmico, grandes quantidades de pro-
teína próximo ao horário de dormir pode 
atrapalhar nosso relógio circadiano; a 
periodização e composição das refei-
ções, é de suma importância. 

Jante cedo, consuma alimentos 
adequados e garanta um dos seus 
pilares da saudabilidade!!   

Ritmo circadiano
- o que é isso?

Tudo começa quando pretende-
mos ter qualidade em nossos pro-
dutos. Calibrar é uma exigência 

do mercado que prima cada vez mais 
pela excelência nos serviços, bens 
e produtos, bem como da sociedade 
cada vez mais sofisticada e com acesso 
à informação que demanda qualidade 
nos produtos que lhes são oferecidos. 

Nesse ambiente de grandes e rápi-
das mudanças, a demanda por medi-
das e padrões cada vez mais precisos, 
se faz consequência de um mundo alta-
mente tecnológico e competitivo, onde 
o investimento sobre a qualidade e 
consequentemente sobre os processos 
metrológicos (medições) se caracteriza 
potências diferenciais entre marcas e 
organizações em virtude das possibili-
dades de padronização das caracterís-
ticas dos produtos, fator este que confe-
re ao consumidor confiabilidade sobre o 
que se adquirir.

Calibrar é uma questão de qualidade e compromisso

Engenharia clínica e produtos para saúde

Para se assegurar a confiabilidade 
sobre os serviços de calibração deman-
dadas pelos setores produtivos, saú-
de e segurança, é constituída a RBC/ 
Rede Brasileira de Calibração, a qual 
a Medical Center Metrologia é membro 
Acreditado, fato conquistado por meio 
de um minucioso processo de análise 
e verificação (auditorias), realizado pela 
Divisão de Acreditação de Laboratórios, 
órgão vinculado ao INMETRO com o 
intuito de se obter a comprovação da 
competência técnica, credibilidade e 
capacidade operacional do laboratório.

A RBC essencialmente possui uma 
característica estruturante na coordena-

ção do sistema metrológico brasileiro, 
que por meio de políticas e procedi-
mentos consistentes e internacionaliza-
dos garantem a necessária rastreabili-
dade ao Sistema Internacional de Uni-
dades (SI), fator este primordial para a 
padronização da qualidade mundial de 
produtos e serviços.

Todos instrumentos de medição 
são propensos a erros decorrentes 
de deriva com o tempo e danos acu-
mulados. Desta forma se faz neces-
sário conhecer os possíveis erros de 
medição para que se possa efetuar 
as devidas correções e garantir assim 
exatidão, rastreabilidade ao SI e qua-

lidade dos produtos, processos e ser-
viços. Onde for necessário que as 
medições satisfaçam regulamentos 
de segurança e de saúde, tais erros 
podem implicar em graves conse-
quências para a saúde, a segurança 
e/ou a economia. Tais dispositivos de 
medição são os “olhos” do processo e 
podem expressar através de valores 
quantitativos o grau de qualidade dos 
produtos, bem como proporcionar 
parâmetros de avaliação de não con-
formidades em processos produtivos.

Diante de tal responsabilidade, se 
faz necessário um monitoramento cons-
tante desses sistemas de medição, por 
meio de um plano de calibração ade-
quado, coerente com cada situação, 
com cada sistema de medição, e prin-
cipalmente que atenda as reais condi-
ções do processo, evidenciando o grau 
de comprometimento da empresa com 
a qualidade de seus produtos, pois só o 
que é mensurável pode ser melhorado.



3030

Há muito tempo o ronco deixou de ser somente um problema social. É uma doença, comprovada cientificamente, e atinge cerca de 30% da população mundial. 
Prejudica a convivência com o cônjuge (é causa de muitas separações) ou com os amigos, geralmente tornando a pessoa que ronca alvo de bullying. O ronco é 
causado pela vibração dos tecidos da garganta (parede posterior da faringe, dorso da língua, palato mole e úvula), em função da turbulência do ar à medida que 

as vias aéreas superiores se estreitam. A obesidade, a respiração bucal, uso de cigarro e álcool potencializam o problema. Qualquer obstáculo que o ar encontra durante 
a respiração, seja via nasal ou bucal, já é motivo para gerar barulho. Um desvio de septo nasal, por exemplo, já pode ser gerador de barulho durante a respiração. Com-
paramos a entrada e saída de ar durante a respiração nasal ao efeito de um apito; a passagem do ar é estreita, produzindo barulho. Na respiração bucal a incidência do 
ronco é muito maior. Fazendo também um comparativo, quando o ar passa pela região da garganta, a musculatura está relaxada. A flacidez, causada pelo sedentarismo 
e suas consequências, e até mesmo pela própria formação anatômica (herança genética) faz com que o ar funcione como a ação de um ventilador em uma bandeirinha. 
Os músculos flácidos vão vibrar e como consequência, causarão o ronco. 

Ronco e apneia do sono
- não é só um problema social

Tudo começa com um simples ronco, o que já é preocupante por causar proble-
mas cardiovasculares (doença progressiva e incapacitante), e pode evoluir para a 
apneia do sono, que é a obstrução das vias aéreas por alguns momentos durante 
a noite (a pessoa para de respirar -  apneia - e depois volta como se estivesse 
engasgada). Há aproximação dos tecidos da garganta, fechando a passagem do 
ar (colapso) e impedindo a respiração por alguns segundos, várias vezes por noite. 

Conforme o quadro vai evoluindo, quando em níveis mais elevados interfere de 
modo importante no agravamento de doenças que podem causar a morte, como a 
hipertensão, infarto do miocárdio e AVC (derrame).

Sim. Na verdade, não deveríamos chamar de tratamento. São 3 terapias dispo-
níveis: * comportamental, * física e * cirúrgica, que podem funcionar isoladamente, 
com ênfase na terapia comportamental (mudança de hábitos), mas muitas vezes 
temos que associá-las para promover um resultado efetivo ao paciente. Por isso di-
zemos que é uma ação multidisciplinar. Profissionais como o otorrinolaringologista, 
o neurologista, o dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, e outras áreas afins, 
têm que estar sintonizados no protocolo de tratamento.

Apneia do sono 

Há tratamento?

Normal Ronco Apneia

Como toda doença, é preciso que se faça um exame clíni-
co. Uma avaliação com o otorrinolaringologista é indispensável, 
mesmo que a primeira opção seja ser avaliado por outros pro-
fissionais ligados à área. Exames específicos serão solicitados, 
mas o mais completo, que faz uma avaliação geral da qualidade 
de sono deste paciente, é a polissonografia. O paciente passa a 
noite num laboratório de sono, com todo conforto, simulando o 
seu quarto da melhor forma possível. O paciente será monitora-
do por técnico em sono e uma vez a coleta dos dados estando 
pronta, o profissional responsável emitirá o laudo para que, a 
partir daí seja(m) indicada(s) a(s) terapia(s) corretas. Neste mo-
mento a integração com esta equipe multidisciplinar se torna 
fundamental para que o paciente tenha sucesso no resultado. 

Como procurar ajuda? 

Dr. Flávio Carlos
- médico otorrinolaringologista
- CRM 2599 / RQE 1509
- membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial - ABORL-CCF

ATENDIMENTO:
ESPAÇO SAÚDE

- sala 410
Fone: (69) 3421-9511 / 9 9310-7765
Ji-Paraná-RO

BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-8126
Cacoal-RO

Polissonografia
 - paciente sendo monitorado

Técnico em sono faz 
o monitoramento

Foto: Digital Fotografia
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Conforme foi amplamente di-
vulgado nas mídias, a Justi-
ça do Estado do Acre julgou 

a ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Acre (MP-AC) 
contra a empresa Ympactus Co-
mercial S/A, conhecida como Telex-
free. A juíza Thais Khalil determinou 
que a empresa devolva o dinheiro 
de todos os investidores que sofre-
ram prejuízos ao investir no sistema 
de pirâmide. Ela também proibiu a 
Telexfree de fazer novos contratos, 
sob pena de multa.

A sentença é definitiva e não 
cabe mais recurso aos tribunais su-
periores. Na decisão, a magistrada 
determinou que os valores passem 
por reajuste monetário, bem como 
incida juros legais. 

“A pessoa tem que considerar o 
que ela pagou para entrar no negó-
cio e diminuir desse valor o que ela 
recebeu enquanto estava lá. Então, 
se a pessoa pagou R$ 1 mil e lu-
crou R$ 100, ela vai ter direito a R$ 
900. Ou seja, se ela recebeu mais 
do que ela pagou, ela não tem nada 
a receber”, explicou a magistrada.

Para receber a devolução dos 
valores que investiram na empresa, 
os divulgadores devem contratar 
um advogado para ingressar com a 
ação adequada, que pode ser pro-
posta na própria cidade de origem 
do investidor.

Todos os que investiram na em-

Telexfree
- investidores podem reaver o dinheiro aplicado

A acne é o nome dado aos cravos 
e espinhas resultantes de um 
processo inflamatório das glân-

dulas sebáceas e dos folículos pilosse-
báceos. As áreas mais atingidas são o 
rosto, peito, ombro, costas e os braços. 
Aproximadamente 80 a 90% dos jovens 
são afetados em algum grau por cicatri-
zes e manchas pós-inflamatórias.

Quem tem pele acnéica precisa la-
var o rosto com sabões neutros e água 
morna duas vezes ao dia. Repetir o 
procedimento mais vezes pode piorar a 
acne. Usuárias de maquiagem podem 
optar por produtos “oil-free” não acno-
gênicos, que devem ser removidos dia-
riamente com sabão e água morna.

Não aperte, esprema ou manipule 
espinhas. Quando uma espinha é “es-
premida”, mais eritema (vermelhidão), 
edema (inchaço), inflamação e cicatri-
zes poderão surgir.

O tratamento da acne varia de acor-
do com a gravidade do caso e o tipo de 
pele. Inclui opções como:
■ Cremes ou loções de uso tópico, 
como vitamina A ou peróxido de ben-
zoíla, prescritos pelo dermatologista – 
auxiliam na desobstrução dos poros e 
reduzem a proliferação de bactérias.
■ Antibióticos de uso tópico –  utili-
zados nos casos de acne de menor 
gravidade.
■ Antibióticos orais, como tetraciclina, 
minociclina ou eritromicina –  indica-
dos para casos moderados a severos, 
especialmente quando há grande nú-

mero de lesões nas costas ou tórax.
■ Hormônios femininos ou medicamen-
tos que reduzem os efeitos de hormô-
nios masculinos – indicados para os 
casos de acne grave.
■ Isotretinoína – medicação oral indi-
cada para casos graves que não res-
pondem a outros tratamentos. Pode 
causar efeitos colaterais.  A preven-
ção da gravidez é indispensável du-
rante o tratamento.

Acne
- cravos e espinhas

Dra. Bárbara Agonio
- médica dermatologista  
CRM/RO 2787  /  RQE 1097 
- membro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ 
Fone: (69) 3451-8606  
Pimenta Bueno-RO

Dra. Regiane T. Struckel
- advogada OAB/RO 3874
- especialista em causas previdenciá-
rias, cíveis, tributárias e trabalhistas
regiane_struckel@hotmail.com

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA
Rolim de Moura-RO

presa e não foram restituídos ainda, 
têm o direito a receber de volta es-
ses valores, independente da forma 
de ingresso, seja o pagamento do 
boleto, seja a entrada através de 
crédito de terceiro. 

Assim, com o auxílio do profissio-
nal adequado, cada investidor pre-
judicado pelo ingresso na Telexfree 
pode ser ressarcido do valor que 
investiu.

Foto: Digital Fotografia
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de uma vez que não estaria contribuindo para a 
Previdência Social.

Em janeiro de 2017, o Ministério do Desenvol-
vimento Social e Agrário e o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS editaram uma portaria con-
junta que modificou as regras e os procedimen-
tos para requerimento, concessão, manutenção 
e revisão do Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada – Lei Orgânica da Assistência Social 
(BPC-LOAS); nesta, em seu artigo 26, determina 
que “a contribuição do beneficiário como segurado 
facultativo da Previdência Social não acarretará 
a suspensão do pagamento do BPC”. Deste modo, 
além do usuário adquirir a qualidade de segurado, 
passa a contar como carência para a aquisição dos 
demais benefícios: aposentadoria por tempo de 
contribuição, e pensão por morte aos seus depen-
dentes. Nesse caso o segurado contribuinte deve 
optar pela contribuição na categoria de facultativo, 
pois não será computado como renda.

A Seguridade Social é composta pela: a) 
assistência social; b) previdência social; 
e c) saúde.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
é um direito constitucional regulamentado pela 
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e 
pelos Decretos 6.214/2007 e 6.564/2008, de 
caráter não contributivo; este consiste no paga-
mento de um salário-mínimo mensal a pessoas 
com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com 
deficiência incapacitante para a vida indepen-
dente e para o trabalho que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção e 
nem de tê-la provida por sua família.

Considerando que a condição para o acesso 
ao benefício é a incapacidade para o trabalho e 
para a vida independente, os usuários do BPC 
não podem participar das relações mercantis de 
trabalho, o que porventura pode deixar a sua fa-
mília futuramente em situação de vulnerabilida-

Você sabia que:
- quem recebe LOAS (benefício assistencial) pode contribuir para Previdência Social para fins de 
aposentadoria e pensão por morte?

Dr. Luís Ferreira Cavalcante   
- advogado OAB/RO 2790 
- graduado pela Unir/Cacoal 
- especialista em Direito Previdenciário e
Processual Civil 
- especialista em Direito do Trabalho 
advocacialuiscavalcante@hotmail.com 
www.advogadoluiscavalcante.com.br

Dra. Mariza Moraes Cavalcante
- advogada OAB/RO 8727

LUÍS CAVALCANTE ADVOGADOS
Cacoal-RO / Rolim de Moura-RO

Colaboradora: 

Essa contribuição facultativa pode ser 
feita pelo próprio beneficiário da LOAS, 
pagando, por exemplo, de uma só vez a 
cada 6 meses, ele garante que em caso 
de óbito, que os filhos menores de 21 
anos e cônjuge recebam pensão por mor-
te, considerando que este passe a aten-
der o quesito qualidade de segurado.

Carla Ilara Almeida Vieira
- psicóloga - CRP/20-1585
- Psicologia Clínica
- especialista em Psicologia do Trânsito
- Mestre em Psicologia

CLÍNICA PERFIL
Fone: (69) 3441-3667
Cacoal-RO

Quando crianças, ouvimos a se-
guinte pergunta: O que você 
vai ser quando crescer? Isso 

nos faz sonhar e fantasiar a respeito 
de nosso futuro e de nossa profissão. 
Mas, de repente, chega a adolescên-
cia e a pergunta continua ecoando 
na nossa mente, mas agora com um 
peso maior, pois se crescemos, pas-
sa a ser esperado de nós “ser alguma 
coisa”. Ainda nos tempos de hoje te-
mos reproduzido essa fala e a adoles-
cência acaba se tornando uma fase 
de muita pressão e angústia devido 
à necessidade de escolha profissio-
nal. A família muitas vezes deposita 
nesse adolescente seus próprios so-

nhos que não puderam ser realizados 
como uma nova chance de fazê-los. 
Conciliar as expectativas da família, 
os anseios financeiros, os gostos e 
interesses, além da versatilidade do 
mercado de trabalho, não é tarefa 
fácil, e nem sempre possível de ser 
realizada sozinha.

Para que este momento, em es-
pecial o término do ensino médio, 
seja menos conflitante, algumas di-
cas podem ser úteis: se pergunte se 
essa escolha é sua ou está sendo re-
alizada indiretamente por outra pes-
soa; procure conhecer a rotina de um 
profissional da área do seu interesse, 
pois temos falsas ideias a respeito 

das atividades que são desempenha-
das em cada profissão; a internet é 
uma fonte importante de informações 
a respeito da formação, custo, retor-
no financeiro e mercado de trabalho. 
A Orientação Profissional deve se 
sustentar em dois pilares, o autoco-
nhecimento e o conhecimento profis-
sional. Buscar informações sobre as 
possíveis profissões de interesse é 
essencial, mas conhecer-se a fim de 
identificar o que de fato é importante 
para você nesta escolha, é primordial. 
Conheça-se, e informe-se! E caso 
mesmo assim a decisão estiver sen-
do difícil, busque ajuda. A Orientação 
Profissional é uma rica ferramenta. 

Cresci! E agora?

Foto: Digital Fotografia

Foto: Digital Fotografia
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Desde os anos 80, iniciou-se o 
desenvolvimento de aparelhos 
que possibilitassem as cirurgias 

através dos orifícios naturais do corpo, 
evitando grandes incisões, pós-opera-
tórios dolorosos e prolongados. A mais 
recente evolução destes aparelhos foi 
o ureteroscópio flexível, que pode ser 
introduzido pela uretra e percorrer todo 
o sistema urinário, fazendo curvas de 
até 270° e localizando os cálculos em 
qualquer posição (fig. 1).

Outra tecnologia recente é o hol-
mium yag laser, que é um laser utilizado 
para desintegrar os cristais do cálculo, 

Laser x cálculos renais
- como eliminar “pedras nos rins” sem cirurgia? 

Dr. Castagnaro Andrea 
- CRM/RO 3582
- médico urologista - RQE 877    

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO - HGO 
Fone: (69) 3441-2483 
- Cacoal-RO

HOSPITAL E MAT. SANTA CECÍLIA
Fone: (69) 3481-1608 
- Espigão do Oeste-RO

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ
Fone: (69) 3451-8606 
- Pimenta Bueno-RO

Dr. Misack Bagon Junior 
- CRM/RO 1942
- médico urologista - RQE 512

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS
Fone: (69) 3442-2463 
- Rolim de Moura-RO

ESPAÇO SAÚDE
Fone: (69) 3416-9345 
- Ji-Paraná-RO

HOSPITAL SÃO LUCAS 
Fone: (69) 3461-3517
- Ouro Preto do Oeste-RO

HOSPITAL BOM JESUS
Fone: (69) 3461-3516
- Ouro Preto do Oeste-RO

Dr. Rodrigo Zipparro  
- CRM/RO 2142
- médico urologista - RQE 475 

GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833 
- Ji-Paraná-RO

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-5166
- Cacoal-RO

Dr. Helio Augusto da Costa Nunes Junior 
- CRM/RO 2370
- médico urologista – RQE 430

CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 3416-9391 
- Ji-Paraná-RO

HOSPITAL MATER DEI
Fone: (69) 3461-2133 
- Ouro Preto do Oeste-RO

CLÍNICA MATER DEI
Fone: (69) 3521-3022 
- Jaru-RO

levando à sua completa pulverização. 
Esse laser é aplicado por meio de uma 
fibra óptica que é introduzida através 
do ureteroscópio (fig,2), possibilitando 
que o médico visualize o cálculo e ao 
mesmo tempo aplique o laser sobre ele, 
fragmentando-o completamente (fig.3).

O grupo URO-LASER RONDÔNIA 
conta com quatro médicos urologistas, 
especializados no tratamento de cálcu-
los renais, e possui os mais modernos 
equipamentos (fig.4) para realizar cirur-
gias minimamente invasivas, possibili-
tando a rápida recuperação do paciente 
e o breve retorno às suas atividades 

habituais. Os equipamentos estão ins-
talados no Hospital Cândido Rondon 
– HCR, em Ji-Paraná, onde os proce-
dimentos são realizados. Consultas e 
diagnósticos acontecem nos pontos de 
atendimento abaixo.

1 3

4

2
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também a linguagem não verbal, com olhares in-
timidatórios, desqualificantes e aterrorizadores, 
como identificou a pesquisadora Cleo Fante em 
seus estudos. 

Em relação à escola, em primeiro lugar, deve-
-se ter em mente que este assunto já é conside-
rado um problema de saúde pública. Por isso, é 
preciso desenvolver um olhar mais observador, 
tanto por parte dos professores, quanto por parte 
dos demais profissionais ligados ao espaço es-
colar. As vítimas de bullying apresentam dificul-
dades na concentração, na aprendizagem e na 
memória, evitam atividades extracurriculares e, 
em geral, se isolam de todos.

Em novembro de 2015, foi sancionada uma lei 
que obriga as escolas a combaterem o bullying – 
ou, nos termos utilizados pela própria lei, a “inti-
midação sistemática”. Trata-se da Lei n.º 13.185. 
Ela institui o Programa de Combate à Intimida-
ção Sistemática em todo o território nacional e 
tipifica as situações que podem ser enquadradas 
como bullying. A listagem é ampla e inclui, por 
exemplo, as ações virtuais (isto é, desenvolvidas 
na internet) de depreciar, enviar mensagens in-
trusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos 
e dados pessoais que resultem em sofrimento ou 
com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicológico e social. Também afirma que é dever 
do estabelecimento de ensino “assegurar medi-
das de conscientização, prevenção, diagnose e 
combate à violência e à intimidação sistemática”. 
Uma das medidas que a escola deve promover é 
a produção e publicação de relatórios bimestrais 
das ocorrências de intimidação bullying, para 
planejamento das ações. A lei representou um 
passado importante no tratamento desta matéria, 
mas muito ainda há a ser feito.

Conforme lembra a psicóloga Lídia Aratangy, 
se a escola não for um espaço do conviver, um 

Durante a minha infância, lembro-me de que 
nas brincadeiras da escola colocávamos 
apelidos nos colegas e recebíamos outros 

em troca. Além disso, dávamos risadas quando o 
colega não respondia corretamente certos ques-
tionamentos da professora. Esses movimentos, 
em geral, não criavam desafetos; pelo contrário, 
serviam para reforçar ainda mais os laços de 
amizade do grupo.

Nos dias atuais, deparamo-nos com uma re-
alidade bem diferente. O bullying é o termo que 
designa atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, praticados por um in-
divíduo ou grupo de indivíduos, que causam dor 
física e psicológica em outrem. Trata-se de uma 
prática infelizmente cada vez mais comum em 
nossas escolas, que está alicerçada em uma as-
simétrica e, por isso, perversa, relação de poder 
que pode ter efeitos trágicos. Foi o aconteceu 
recentemente em uma escola particular de Goi-
ânia, quando um aluno de 14 anos matou a tiros 
outros dois colegas e deixou outra paraplégica. 
Por isso, este é um tema que deve merecer a 
atenção de toda a sociedade.

No Brasil, foi apenas na década de 1990 que 
o bullying passou a ser mais abrangentemente 
discutido. Os estudos sobre o bullying escolar 
são ainda mais recentes, remontando aos anos 
2000. Segundo Relatório de Pesquisa “Bullying 
escolar no Brasil”, elaborado em 2010 pela Plan 
Brasil, por vezes, é difícil diferenciar o bullying 
dos fenômenos mais gerais de violência entre 
pares na escola. Contudo, pode-se afirmar que 
se verifica um pequeno predomínio dos meninos 
sobre as meninas. Os meninos muitas vezes uti-
lizam força física durante os ataques; as meni-
nas tendem a praticar bullying mais à base de 
intrigas, fofocas e por meio do ato de isolar os 
colegas. É preciso lembrar que o bullying inclui 

O bullying na escola

Aparecida Magali Gabriel Teixeira
- bacharel em Direito
- pós-graduada em Direito Constitucional
- mestranda em Ciências da Educação
- professora efetiva da Unir/Campus Vilhena
Vilhena-RO

espaço de formar o cidadão, um espaço da ética, 
ela não servirá para nada. Portanto, este assun-
to deve mobilizar cada vez mais a sociedade no 
sentido de cobrarmos providências cabíveis por 
parte de responsáveis para que, pelo menos, 
nos aproximemos mais dessa realidade ideal 
descrita por Aratangy.
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Dra. Marcia Rita Alberti Jochem
CRO/RO 2974
- clínica geral 
- aperfeiçoamento em Endodontia Automatizada
- aplicação de toxina botulínica
- habilitada em Laserterapia 
- biomodelação orofacial

Dra. Luciene José Faria Cruz de Souza
CRO/RO 2869
- clínica geral
- especializanda em Ortodontia
- habilitada em Laserterapia

CENTRO MÉDICO CACOAL 
Fone: (69) 3443-2001 - Cacoal-RO

Sinéquia de pequenos lábios vaginais

Há vários nomes para o proble-
ma – sinéquia, coalescência, 
fusão ou aderência dos pe-

quenos lábios vaginais. É quando 
os pequenos lábios vaginais ficam 
“grudados”. Mais comum nas me-
ninas até os 2 anos de idade (pode 
acometer meninas até os 10 anos).

As causas ainda não são to-
talmente conhecidas, mas estão 
relacionadas à baixa produção de 
estrogênio (natural nas meninas 
pequenas). Com o hipoestrogenis-
mo, a região fica mais vulnerável à 
má cicatrização, o que pode fazer 
com que os pequenos lábios gru-
dem. Infecções crônicas por causa 
de higiene inadequada, traumas na 
região (como pequenas batidas) ou 
dermatites – causadas pela fralda ou 
pela calcinha - podem gerar peque-
nas feridas e favorecer a aderência.

Outra causa é a anatomia local. 
Os pequenos lábios das meninas 
são internos, diferentemente dos 
das mulheres adultas, mais exteriori-
zados, e isso também facilita a siné-

Dr. Marcelo Ferrari
- cirurgião pediátrico e 
urologista infantil
CRM/RO 1366 / RQE 1684
- título de especialista e formação no 
Rio de Janeiro e na Europa
ATENDIMENTO:

NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA  
Fone: (69) 9 9968-1906
Cacoal-RO 

CENTER CLÍNICA   
Fone: (69) 9 9968-1906
Ji-Paraná-RO

CLÍNICA TIUSSI   
Fone: (69) 9 8487-6287 
Vilhena-RO

Benefícios da luz Laser para a saúde
- saiba como a Laserterapia pode contribuir para a sua saúde

quia. A aderência pode levar a infec-
ções e retenção de urina causando 
dor, mau cheiro, corrimento e irrita-
ção da pele da genitália da criança.

Os pais normalmente têm difi-
culdade para identificar o problema, 
porque o tamanho da sinéquia é 
variável: algumas são pequenas, ou-
tras são fechadas até a uretra. Ge-
ralmente o diagnóstico é feito pelo 
pediatra. O tamanho varia bastante 
e começam de baixo para cima, da 
região mais distante da uretra para a 
mais próxima.

O tratamento é simples, a base 
de cremes, mas terá efeito apenas 
se as orientações médicas forem 
seguidas rigorosamente. A poma-
da deve ser usada com supervisão 
médica, pois o hormônio pode ser 
absorvido e, em doses ou períodos 
maiores do que os recomendados, 
pode gerar uma pseudopuberdade 
precoce (pigmentação e apareci-
mento de pelos na genitália).

A cirurgia é necessária apenas 
nos casos de aderências muito 
acentuadas. Operar não é indica-
do na maioria dos casos, porque, 
se a região for cortada, há risco 
de a criança ter uma nova siné-

quia ainda mais grossa e fibrosa. 
Não tratar a sinéquia pode levar 
ao acúmulo de secreção local e à 
retenção urinária, favorecendo o 
surgimento de infecções.

Efeito analgésico
■ Aumento nos níveis de β-endorfina.
■ Aumento da excreção urinária de glicocorticoides, que são 
inibidores da β-endorfina.
■ Aumento na produção de ATP, que pode promover o rela-
xamento muscular.
■ Aumento da microcirculação local, consequentemente do 
aporte de oxigênio, reduzindo a asfixia do tecido e acelerando 
a retirada de catabólitos nos tecidos.
■ Aumento do fluxo linfático e redução do edema.
Efeito anti-inflamatório 
■ Aumento da microcirculação local.
■ Promoção da angiogênese, vasodilatação.
■ Inibe mediadores inflamatórios (PGE2, COX-2, IL-1, 
mRNA).
■ Efeito antioxidante, reduzindo os radicais livres que desen-
cadeiam a resposta inflamatória.

Vale ressaltar que o laser, ao contrário dos fármacos, tem 
ação local e não resulta em efeitos negativos ao corpo, como 
úlceras gástricas, toxicidade ao fígado, entre outros.
Acelera a cicatrização

O laser modula a atividade das células envolvidas na re-
paração tecidual: macrófagos (Young et al., 1989); fibroblas-
tos (Kreisler et al., 2003); queratinócitos (Haas, 1990); mas-
tócitos (Pereira et al., 2010) e células endoteliais (Kipshidze 
et al., 2001).

O efeito do laser no estímulo destas células faz com que o 
tecido lesionado restabeleça o seu equilíbrio, ou seja, recupe-
re a sua forma e função, levando à reparação.
Referências: Schafferet al., 2000; Mirskyet al., 2002; Campanaet al., 1998; Lopes-Martinsetal.,2005; Bjordaletal., 2011; (Saastamoinen et al., 
2005); www.allaser.com.br.
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O que é asma? 
- será que eu tenho isso? 

O pulmão do asmático é diferente de um pulmão saudável. Os 
brônquios (canais de ar dos pulmões) são mais sensíveis e 
inflamados, reagindo ao menor sinal de irritação, fechando os 

pulmões, impedindo o seu funcionamento. 
A asma é uma das doenças crônicas mais comuns do mundo, com 

gravidade variável entre as pessoas. 
Os principais sintomas são falta de ar com dificuldade para respi-

rar, chiado no peito e tosse, muitas vezes com catarro. 
Para classificar a gravidade da asma, o médico considera a aná-

lise clínica juntamente com os resultados de exames, para assim, 
escolher o melhor tratamento. 

Esse tratamento pode ser feito com inalações, “bombinhas” ou ou-
tros medicamentos, além de um controle muito rigoroso do ambiente 
de casa e/ou do trabalho, evitando ao máximo tudo que possa causar 
alergia respiratória, para que novas crises não aconteçam.

A asma pode ser grave, e até mesmo fatal, caso não tratada ade-
quadamente. Procure um pneumologista! 

Dr. Guilherme Eler de Almeida
- médico pneumologista
CRM/RO 4079 / RQE 1049

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO

CENTER CLÍNICA 
Fone: (69) 3423-1141/ 3416-9337
Ji-Paraná-RO

O líder focado

Uma tarefa primordial de liderança é dirigir a atenção. Para isso, os 
líderes devem aprender a concentrar sua própria atenção. Quan-
do falamos sobre estar focados, geralmente pensamos em uma 

coisa ao mesmo tempo em que filtramos distrações. Mas uma riqueza 
de pesquisas recentes em neurociência mostra que nos concentramos 
em muitas maneiras, para diferentes fins, com base em diferentes ca-
minhos neurais - alguns dos quais funcionam em concertos musicais, 
enquanto outros tendem a se opor.

Agrupar esses modos de atenção em três amplos baldes, concentran-
do-se em você mesmo, focando nos outros e focando no mundo mais am-
plo, nova luz sobre a prática de muitas habilidades essenciais de liderança. 
Concentrar-se no interior e se concentrar de forma construtiva em outros 
ajuda os líderes a cultivar os elementos primários da inteligência emocio-
nal. Uma compreensão mais completa de como eles se concentram no 
mundo em geral pode melhorar sua capacidade de desenvolver estratégia, 
inovar e gerenciar organizações.

Todo líder precisa cultivar esta tríade de consciência, em abundância e 
no equilíbrio adequado, porque uma falha em focar para dentro deixa você 
sem escrutínio, uma falha em concentrar-se em outros torna você sem 
ideia, e uma falha em focar para fora pode deixá-lo cego.

A inteligência emocional começa com autoconsciência, entrando em 
contato com sua voz interior. Os líderes que atentam suas vozes internas 
podem aproveitar mais recursos para tomar melhores decisões e se co-
nectar com seus seres autênticos. Mas o que isso implica? Um olhar sobre 
como as pessoas se concentram para dentro pode tornar este conceito 
abstrato mais concreto.

Walmir Etori 
- palestrante
    /WALMIR PALESTRANTE 
walmirpalestrante.com.br 
Fone: (69) 9 9987-6840
Ji-Paraná-RO
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Os produtos que estão sendo 
lançados vêm com inspiração 
na arte, com vinte novas co-

leções de cerâmicas e revestimen-
tos que apresentam novos formatos, 
texturas e possibilidades. Impossível 
não se apaixonar.

A Cerâmica Portinari acaba de 
lançar sua mais nova linha de re-
vestimentos. O novo portfólio con-
ta com mais de duzentos produtos 
que exploram novas formas de cui-
dar dos pisos e paredes de casa. 
Com a arte como inspiração, a mar-
ca criou vinte coleções diferentes 
que unem design, beleza e tecno-
logia em peças inéditas.

Cerâmica Portinari apresenta 
sua nova coleção 

Quando se fala em Seguridade 
Social, rotineiramente nos faz 
lembrar do Regime Geral da Pre-

vidência Social, prevista no art. 201 da 
CF, vinculado ao INSS que atendem os 
trabalhadores da iniciativa privada e os 
funcionários e agentes públicos quando 
esses não possuem regime próprio ou 
os que exercem cargos em comissão. E 
por outro lado existe o Regime Próprio 
dos Servidores Públicos, abrangendo 
todos os servidores, inclusive militares 
federais ou estaduais.

Importante ressaltar que o Direito 
Previdenciário Militar pertence a uma 
das espécies do Direito Previdenciário, 
no qual é baseado em princípios, con-
ceitos e características, mas também 
tem suas peculiaridades, que diferem, 
de acordo com o posto de graduação, 
se o mesmo se encontra na reforma ou 
reserva, por exemplo. 

A pensão do militar na inatividade 
é totalmente custeada pelo regime no 
qual ele faz parte, ou de acordo com 
sua corporação. Exemplo: se for inati-
vo das forças armadas será custeado a 
pensão pelo tesouro nacional, art. 3º da 
Lei 3.765/1960.

Ressalta-se que os militares das 
Forças Armadas Brasileiras compreen-
dem a Marinha, Exército e Força Aérea, 
com Regime Próprio de Previdência, 
além da previdência dos policiais mi-
litares dos Estados e da Incorporação 
do Corpo de Bombeiros que possuem 
legislação específica.

Os ex-combatentes depois da ope-
ração de guerra, anistiados e asilados, 

são beneficiários das pensões militares. 
Após o falecimento do ex-combatente, 
terá direito de receber a pensão militar a 
pessoa declarada pelo militar por meio 
de declaração de beneficiários ou por 
aditamento, desde que observadas a 
ordem de preferência entre as classes.  
Para alguns casos pode requerer a 
qualquer tempo, desde que munidos de 
provas que possam comprovar a qua-
lidade de beneficiário, lembrando-se 
que o tempo rege os atos, ou seja, tudo 
dependerá da legislação que estava em 
vigor na época, assim pode a pensão 
ser transmitida para filha mulher ou não. 
Para tanto, cada caso demandará estu-
do e parecer específico.

Os benefícios previdenciários 
do militar

“Vamos apresentar mais de duzentos 
produtos inéditos, que reforçam o portfó-
lio da marca. Estamos inovando princi-
palmente em peças especiais, explorando 
cores, formatos e efeitos em produtos que 
funcionam como acessórios de destaque 
nos espaços, além de grandes formatos 
com design diferenciado e muita tecnolo-
gia envolvida no conceito e no processo”, 
explica Gelcy Torquato, diretor de 
Marketing da Portinari.

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.escritorio@hotmail.com

JULINDA DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Cacoal-RO

Loja Revestir Prime
Av. Castelo Branco, 17039 - Santo Antônio - Cacoal/RO

Tel: (69) 3441-9560 Cel: 9 9209-2965 / 9 9268-6395
revestirprime@hotmail.com

revestirprime
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Me lembro bem...
Era o ano de 1992. Rua São 
Luís, 1398, Centro. Exatamente 

há 25 anos, nossa cidade era agracia-
da com a escola de idiomas FISK, que 
passaria a ser desde então e até hoje 
uma referência no ensino de línguas.

Amigas, empreendedoras e apaixo-
nadas pelo que fazem, as fundadoras 
da escola FISK Cacoal deram início ao 
projeto de proporcionar à cidade o que 
se teria de mais moderno no segmento. 
E com dedicação, responsabilidade e 
compromisso, a instituição vem se so-
lidificando a cada dia: DESENVOLVER 
HABILIDADES x ENSINAR x PRATI-
CAR x APRENDER INGLÊS E ESPA-
NHOL COM PRAZER!

E junto com o tamanho do sonho 
de suas proprietárias expande-se, se 
reavalia, se molda, conquista sua sede 
própria-moderna-ampla e altamente 
equipada, se capacita, se reinventa, se 
lança a novos desafios, se sobressai: 
Essa é a FISK Cacoal.

É possível colecionar uma vitrine de 

Imagem de 1994 da Rosimeri Fachetti: ex-aluna e 
ex-professora da escola FISK de Cacoal, com os 
alunos  Camila Ferreira Ângelo (médica pediátra), 
Beatriz Marquiori (arquiteta), Eduardo 
Odorisi (médico veterinário), Alessandro 
Gois Sousa (engenheiro eletricista).

Não tenho objetivo de manifestar 
opinião ideológica sobre o as-
sunto, mas tão somente explicar 

o direito vigente, afinal é ele que deve 
prevalecer e direcionar nossas ações 
no dia a dia. O direito ao descanso se-
manal, inclusive em feriados, é tão anti-
go quanto a própria existência humana. 

Confunde-se com o direito de vi-
ver em sociedade, com o direito ao 
trabalho e à saúde. Para o comércio 
em geral, além das disposições cons-
titucionais de 88, da CLT de 43, da Lei 
605 de 49 e das Convenções Interna-
cionais da OIT n. 14 ratificada em 57 e 
n. 106 ratificada em 66, é a Lei 11.603 
de 2007 que, especificamente, condi-
ciona o trabalho em feriados somente 
se existir autorização em Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). 

Na CCT visando o labor em fe-
riados são acomodados o principal 
interesse dos trabalhadores (remu-
neração) e o principal interesse em-
presarial (lucros). Nessa senda, o le-
gislador atual regulamentou de forma 
indireta a livre concorrência comercial 
e impossibilitou que apenas determi-
nada empresa, em prejuízo das de-
mais, funcionasse em feriados. Uma 
vez contratada a CCT, ela não pode 
ser descumprida, tampouco pode ser 
modificada apenas por uma parte. 

Uma CCT dura no máximo dois 
anos, após esse período suas regras 
podem ser modificadas. Assim, direitos 
como: adicional de horas extras 100%, 
folga compensatória, alimentação, in-
tervalos, FGTS, férias, 13º e FGTS, por 

exemplo, não se enquadram como me-
lhores condições negociáveis em CCT, 
pois já estão assegurados por lei. 

Na negociação coletiva, trabalha-
dores e empregadores devem ser 
criativos, devem ir além do que já está 
previsto em lei. Aliás, esse é o papel 
constitucional dos sindicatos de traba-
lhadores e de empresas. Se esta não 
fosse a intenção do legislador, por qual 
razão ele condicionaria o trabalho em 
feriados a negociação em convenção 
coletiva de trabalho?

Conheça o seu direito
- trabalho em feriados no comércio em geral

Rosimeri Fachetti
- ex-aluna e ex-professora da escola FISK 
de Cacoal
- graduada em Letras com Habilitação 
em Português e Literaturas de Língua 
Portuguesa. UNESC – União das Escolas 
Superiores de Cacoal
- graduada em Pedagogia. 
UNIR/ Universidade Federal de Rondônia.
- especialização em Formação para o 
Magistério, Área de Concentração
- Psicopedagogia. 
Faculdades Integradas de Amparo/SP
- MBA – Gestão Empresarial. Fundação 
Getúlio Vargas – FGV/RJ

Fisk 
Av. São Paulo, 2546 - Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4701 / 9 8122-2912

Dr. Ezequiel Cruz de Souza  
- advogado OAB/RO 1280 
- especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho 
- especialista em Direito Civil e Processo Civil 
- ex-professor da Unir/Unesc/Farol

CRUZ ADVOCACIA 
ezequiellcruz@yahoo.com.br
Cacoal-RO

emoções, muitas das quais faço par-
te: musicais, apresentações teatrais, 
Halloween, piqueniques, excursões, 
viagens, Acampa-dentro, Fisk Quios-
que, comemorações... Convivência, tro-
cas, aprendizagens e muitas histórias 
boas de se contar!

A escola cresceu! Os alunos tam-
bém! É com alegria estampada que 
se vê hoje alunos filhos de ex-alunos! 
Alunos, hoje profissionais, destaques 
no mercado de trabalho no Brasil e no 
exterior! Uma escola de oportunidades!

25 anos e tanto ainda por vir, 
certamente! 

Parabéns FISK Cacoal por tornar 
muitos dos nossos objetivos, necessi-
dades e sonhos, reais e possíveis!

Orgulho de Cacoal também pela 
FISK!

Cacoal

Foto: Digital Fotografia
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O aparelho ortodôntico é bastan-
te associado àquele acessório 
metálico cheio de braquetes e 

fios de metal. Porém, não é só de “fer-
rinhos” que a Ortodontia vive. Com a 
tecnologia do ramo crescendo a cada 
dia, existem também as estruturas 
mais discretas, como o modelo sublin-
gual ou transparente, feito com peças 
de safira. Além desses mais conheci-
dos, você já ouviu falar dos alinhado-
res estéticos? Eles são bem diferentes 
dos aparelhos comuns e proporcio-
nam uma terapia mais simples e con-
fortável aos pacientes. Também são 
considerados os tipos mais modernos 
dos consultórios dentários. 

Bem diferente dos modelos tradicio-
nais, os alinhadores estéticos são um 
conjunto de placas transparentes re-
movíveis com a finalidade de realizar a 
movimentação gradual dos dentes. Seu 
design é parecido com uma moldeira 
e são tão discretos que ficam pratica-
mente imperceptíveis no sorriso. Esse 
modelo foi desenvolvido nos Estados 
Unidos e já está disponível em 80 pa-
íses, incluindo o Brasil. Eles são con-
feccionados com base na dentição da 
pessoa e projetado digitalmente.

Uma das maiores vantagens desse 
aparelho é que ele não é fixado nos 

Alinhadores ortodônticos

Muito se tem dito: “conheci-
mento sem ação é apenas 
informação; conhecimento 

e ação, dois lados de uma mesma 
moeda”.

Também já dizia o filósofo Mar-
cus Tullius Cícero, (106-43 a.C): 
“Não basta adquirir sabedoria; é 
preciso, além disso, saber utilizá-la.”

Para exemplificar o que dizia o fi-
lósofo Cícero, transcrevi esse texto 
que encontrei na internet, de autor 
desconhecido, que conta a história 
de um mercador que tinha um pa-
pagaio preso a um poleiro e que um 
dia resolveu viajar para Amazônia e 
perguntou ao louro o que desejava 
de lá. Este lhe pediu: 

- Se vires algum bando de pa-
pagaios livres, pergunta-lhe como 
também posso ser livre e voar. 

Na Amazônia o mercador viu um 
bando de papagaios e gritou-lhe a 
mensagem do louro. Ao ouvi-lo, o 
guia do bando caiu como morto. O 
homem, penalizado, pensou: 

- Coitado, devia ser parente do 
meu papagaio. 

Ao voltar, contou o sucedido 
a seu papagaio e este, para seu 
espanto, tombou como morto. O 
homem lamentou, mas, resignado 
desprendeu o louro inerte e o atirou 
ao quintal. No próprio impulso com 
que foi jogado, ele alçou voo e pou-
sou num galho. O mercador, muito 
admirado, perguntou: 

- Afinal, que significa tudo isso? 
E o papagaio respondeu: 
- Apenas segui a lição.

A liberdade do papagaio
dentes, o que é bom para o dentista e 
para o paciente. Sem todas aquelas es-
truturas do modelo tradicional, o modelo 
agiliza bastante nas consultas iniciais e 
de revisão. Ele também pode ser reti-
rado em alguns momentos, como em 
uma festa ou casamento que a pessoa 
queira sair bem na foto. Só não deixe de 
respeitar seu uso diário e praticar todas 
as medidas importantes de higiene bu-
cal. Além de extremamente estéticos, 
eles podem ser retirados para se pas-
sar fio dental ou escovar os dentes.

Você também pode saber a expec-
tativa do tratamento antes de iniciá-lo 
com a ajuda de um software 3D, que 
proporciona diferentes simulações de 
resultados da terapia.

Dr. Eliezer Dias da Silva Junior
- cirurgião-dentista CRO/RO 996 
- especialista em Ortodontia
ATENDIMENTO: 
Av. Tancredo de Almeida Neves, 3490 
Centro
Fone: (69) 3643-1411 / 9 8465-5235
Alto Alegre dos Parecis-RO

 Sérgio Coaracy Pontes
- empresário 
Av. Sete de Setembro, 2485 - Centro 
Fone: (69) 3441-5233
Cacoal-RO

Fonte: sorrisologia.com.br

Foto: Digital Fotografia
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Inquérito policial
- a obrigatoriedade da atuação do advogado 

Dr. Luciano Alves Rodrigues dos Santos
- advogado OAB/RO 8205
- Mestre em Direito Negocial (ênfase em 
Direito Processual Civil) pela UEL/PR
- especialista em Ciências Criminais 
pela UCDB/MS
- professor de Direito Penal e 
Processual Penal da UNESC

RODRIGUES ADVOCACIA
lucianorodriguesadvocacia@gmail.com
www.lucianorodriguesadvocacia.com.br
Cacoal-RO

Hugo Paêta
CAU:  A113295-4
- graduado em Arquitetura e 
Urbanismo pela UniCEUB/Brasília-DF
- pós-graduado em Didática do 
Ensino Superior/ Facimed 
- docente em Arquitetura e 
Urbanismo/ FACIMED

Contatos:
Fone: (69) 9 8482-9656
arqescala101@gmail.com
instagram: arqescala101
facebook: arqescala101
Rua Antonio Deodato Durce,
Cacoal Shopping – sala 101
Cacoal-RO

Apartamento alugado
- como decorar?

Fotos: homemdacasa.net

A oitiva do indiciado realizada pela autoridade policial não tinha 
previsão de acompanhamento obrigatório de advogado, diferen-
temente de como sempre ocorreu na instrução processual. Em 

2009, o Supremo Tribunal Federal inovou preliminarmente a matéria 
ao editar a Súmula Vinculante 14, reforçando um direito já pertinente 
ao causídico no que tange ao amplo acesso aos autos investigató-
rios, com vistas a promover a defesa de seu cliente sob maior base 
cognoscente. De modo ainda mais robusto, foi em 2016 que a Lei n. 
13.245 deu nova roupagem ao Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil (Lei n. 8.906/1994), esculpindo, no inciso XXI de seu art. 7.º, o 
direito do advogado de “assistir a seus clientes investigados durante 
a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo 
interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os ele-
mentos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, 
direta ou indiretamente [...]”. Com isso, a nulidade prevista no art. 564, 
III, alínea “e” do Código de Processo Penal passou a abranger a oiti-
va do indiciado na fase investigatória (CPP, art. 6.º, V), tornando-se 
absoluta a ponto de nulificar ulterior processo penal. Se, antes, o in-
terrogatório do acusado era instituto obrigatoriamente realizado pelo 
magistrado, no processo, capaz de tornar-se nulo se não fossem obe-
decidos os seus pilares normativos, hoje, também, ganhou alicerce no 
campo investigativo, pautado pela presença do advogado. O inquérito, 
então, passou a firmar-se sobre um espeque mais garantista — e não 
puramente inquisitivo —, permeado por atos cada vez mais sólidos, 
deixando de ser peça de cunho relativo no que tange à coleta proba-
tória, mas próximo, cada vez mais, da indispensabilidade na busca da 
verdade substancial. Por isso, a atuação do advogado nesse momento 
extrajudicial é essencial.

Quem nunca esteve na situação de querer uma reforma decorativa 
num imóvel alugado, porém quer investir em algo que não é seu? Pois 
bem, basta ter bom gosto e ousar na criatividade para que surjam 

espaços bem despojados.
Sua casa deve ter a sua cara! Além de ser um local acolhedor e confor-

tável, deve expressar a sua identidade, não é assim? Mas nos deparamos 
com uma série de restrições na hora de pôr em prática. Sendo assim, o jeito 
é optar por soluções práticas, econômicas e que sejam facilmente retiradas 
na hora de se mudar.

Começando pelas paredes, devemos tomar cuidado com os papéis de 
parede (eles são os primeiros a virem na mente), pois na hora de entregar 
o imóvel, as paredes devem estar como antes, e nem sempre a retirada dos 
papéis de parede é uma coisa fácil.  A solução é optar pelos adesivos, que 
podem trazer tanto charme quanto os papéis. As paredes podem receber 
muitos quadros em sua decoração, criando uma composição harmônica, co-
lorida e atrativa. 

Para o mobiliário, a dica clássica é apostar em móveis soltos. Existe uma 
infinita possibilidade de opções de móveis para compor sua casa, podendo 
estes ser comprados ou até mesmo reaproveitar aquele móvel antigo e dar 
o seu toque de tinta para que fique com uma cara nova. Não se apegue a 
móveis planejados. Com certeza você encontrará móveis que possam lhe 
acompanhar para os próximos endereços. 

Foto: Digital Fotografia

Foto: Digital Fotografia
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A arte do outdoor é desenvolvida para ter afinidade com o público alvo da cam-
panha. Lembre-se das campanhas de vestibular das faculdades. Elas normalmente 
exibem jovens que expressam realização pessoal, através do sorriso, linguagem 
corporal e vestuário. Evita-se o uso de texto extenso. Alguns nem usam texto, so-
mente imagens e logomarca da empresa ou produto/serviço. Essas são algumas 
das abordagens mais comuns para se desenvolver uma arte de outdoor. Existem 
outras igualmente eficazes.

A elaboração da campanha deve ser realizada por um especialista da área. O 
gerente ou proprietário da empresa deve estar diretamente envolvido. Juntos eles 
avaliam atentamente a empresa, concorrentes, clientes, tendências e o mercado. 
Uma campanha com bons resultados, normalmente provém da análise criativa des-
tes elementos.

A Envolvente Comunicação Visual possui todas as licenças e autorizações ne-
cessárias para trabalhar com os painéis de outdoor. Temos os melhores especialis-
tas e atuamos nas principais cidades de Rondônia. Ligue e converse com a gente.

A palavra outdoor é uma abreviação do termo em inglês outdoor advertising, 
que pode ser traduzida como propaganda ao ar livre. As famosas placas de 
publicidade são bastante conhecidas na região de Rondônia. Todos nós já 

nos encantamos por essa forma apaixonante de expor notícias, publicidades e 
informações úteis à população.

Existem diferentes tipos de placas de outdoor, dependendo da posição 
da iluminação, estrutura, número de faces e etc., mas não se preocupe. 
Não vamos entrar nesses detalhes. Ok?

O outdoor tem a vantagem de poder atingir todos os públicos, de forma 
geral, ou bem específica, por exemplo, uma determinada classe social, 
um gênero, idade ou até mesmo pessoas de uma determinada profissão. 
O anúncio fica disponível 24 horas por dia, durante 14 dias, ou múltiplo 
disso. A publicidade em outdoor tem a vantagem de projetar a empresa, o 
produto e o Administrador/Gestor da empresa de uma forma bem objetiva, 
direta e impactante. 

Como funciona um outdoor?



alternada CA utilizada pela maioria dos equipamentos.
Os sistemas de geração de energia solar apresentam diversos aspectos posi-

tivos que o tornam interessante para utilização na agricultura e no meio urbano. A 
maioria das vantagens está associada com os benefícios ambientais, tais como: 
Ser uma fonte renovável, não emitir poluentes, baixa necessidade de manutenção 
e ser acessível em locais remotos. De acordo com o Portal Energia (2015), os 
painéis fotovoltaicos têm garantia de desempenho de 25 a 30 anos, dependendo 
do fabricante, sendo que já existem painéis há 37 anos em funcionamento. Outro 
ponto de grande importância desta tecnologia é que toda energia gerada pode 
ser utilizada para redução de mais de 90% do valor da fatura de energia elétrica.

Para poder utilizar esse sistema de energia promissor e que proporciona gran-
de economia na utilização de energia, deve-se adquirir um conjunto fotovoltaico 
como apresentado anteriormente, e contratar um prestador de serviços especiali-
zado em energia solar para realizar a instalação, providenciar o registro do gerador 
solar na distribuidora de energia da sua região e especificar a compra de acessó-
rios específicos para a instalação na sua residência ou empresa.

A Energia Solar Fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz 
em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico, relatado por 
Edmond Becquerel, em 1839, é o aparecimento de uma diferença de 

potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, produzida 
pela absorção de luz. 

O sistema de geração de energia solar pode ser instalado conectado à rede 
(grid tie) ou de forma isolada (off grid). A principal diferença é a necessida-
de de armazenamento da energia no sistema autônomo, para que haja uma 
possibilidade de utilização da energia em dias de pouco sol ou até mesmo no 
período noturno.

O método autônomo é composto pelo arranjo fotovoltaico, responsável pela 
captação e conversão da energia solar em energia elétrica; Banco de baterias, 
responsável pelo armazenamento da energia; Controlador de carga, que é o dis-
positivo responsável pelo gerenciamento do uso da energia gerada pelas placas 
e também pela carga presente nas baterias; Inversor de energia, responsável 
pela transformação da corrente elétrica CC presente nas baterias em corrente 

Sistemas  fotovoltaicos para geração de energia solar

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

www.impactoengenharia.com
Rua Antônio Deodato Durce, 933 
Fone: (69) 3441-8224 Cacoal-RO
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Contribuições pagas acima do teto do INSS
- é possível a restituição? 

Em tempos de crise, cresce o 
número de pessoas que exer-
cem, simultaneamente, mais 

de uma atividade remunerada, o que 
pode tornar complexa a forma de 
contribuição com o RGPS- Regime 
Geral de Previdência Social.

A lei que rege a organização 
da Seguridade Social e o Plano de 
Custeio dispõe que “todo aquele 
que exercer, concomitantemente, 
mais de uma atividade remunerada 
sujeita ao RGPS é obrigatoriamen-
te filiado em relação a cada uma 
delas”, ou seja, o segurado deverá 
recolher a contribuição previdenci-
ária em relação a cada atividade 
remunerada que exercer.

Independentemente da exis-
tência do vínculo empregatício, os 
segurados que exercerem atividade 
remunerada devem contribuir com a 
Previdência Social com base na res-
pectiva remuneração.

As alíquotas estabelecidas pela 
Previdência Social são diferencia-
das de acordo com a categoria 
de contribuinte, variando de 8% 
a 20% do salário de contribuição, 
limitando-se a R$ 5.531,31 (cinco 

Das alergias dermatológicas, a 
dermatite atópica é uma das 
mais comuns, particularmente 

em crianças. Situação frequente em 
lactentes e pré-escolares, muitas 
vezes se estende até a idade esco-
lar e pode até mesmo se iniciar em 
crianças maiores e adultos. Embora 
seu diagnóstico seja eminentemen-
te clínico, não raro é necessário in-
vestigar alergias associadas que po-
dem dificultar seu controle. Como é 
uma doença multifatorial, e que tem 
diferentes eventos fisiopatológicos 
como causa dos sintomas, algumas 
alergias podem estar associadas 
num mesmo paciente e dificultar o 
controle dos sintomas. Assim, além 
do clássico tratamento das altera-
ções de pele, que incluem uso de 
antibióticos, sempre que tiver infec-
ções associadas, hidratação vigoro-
sa, uso de substâncias lubrificantes 
e cuidados básicos com a derme, é 
preciso definir quais alérgenos po-
dem dificultar o controle em cada 
paciente, especialmente em crian-
ças maiores e adultos. A associação 
comum com alergias respiratórias, 

Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto 
- advogada OAB/RO 5167 
- especialista em Direito Civil, 
Trabalhista, Ambiental e Tributário 
Cacoal-RO

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA 
adv.av@hotmail.com
Cacoal-RO

Dermatite atópica
- a investigação das causas

Dr. Flavio Pierette Ferrari
CRM/RO 2415 / RQE 1287 
- especialista em Alergologia pela ASBAI 
- Mestre em Pediatria pela UFPR com 
área de concentração em Alergologia 
Pediátrica pela UFPR 

NEOMED  
Fone: (69) 3443-0100 
Cacoal-RO

mil, quinhentos e trinta e um reais 
e trinta e um centavos).

O salário de contribuição limita-
-se a R$ 5.531,31, valor estabeleci-
do como teto máximo para a conces-
são dos benefícios previdenciários, 
como por exemplo a aposentadoria. 
Deste modo, o segurado cuja soma 
das remunerações for superior ao 
teto de R$ 5.531,31 deverá comuni-
car o INSS, bem como a Receita Fe-
deral, e o empregador, se for o caso, 
para que o valor recolhido não seja 
superior ao necessário.

A Instrução Normativa nº. 971/09 
da Receita Federal do Brasil, que dis-
põe sobre normas gerais de tributa-
ção previdenciária e de arrecadação 
das contribuições destinadas à Pre-
vidência Social, esclarece em seu 
art. 87, § 2º, inciso I, alínea “b”, que 
quando a remuneração global do se-
gurado for superior ao limite máximo 
do salário de contribuição, ele poderá 
eleger qual a fonte pagadora que pri-
meiro efetuará o desconto, cabendo 
às que sucederem efetuar o descon-
to sobre a parcela do salário de con-
tribuição complementar até o limite 
máximo do salário de contribuição.

Nos casos em que os descontos 
superam o limite de contribuição, é 
possível a restituição dos valores 
que ultrapassem o limite, acrescido 
de correções monetárias. 

como asma e rinite, coloca aero-
alérgenos como fatores de agravo e 
persistência das lesões. 

Todo paciente com dermatite 
atópica deve ser investigado quanto 
à coexistência de alergias respira-
tórias, e nas crianças menores ela 
deve ser considerada fator de risco 
para asma e rinite. Também pode 
haver associação com alergias ali-
mentares, e essa investigação deve 
ser feita nos casos de difícil controle 
e em pacientes que têm manifesta-
ções fora da faixa etária clássica. 

Não é raro valores muito eleva-
dos de IgE específica serem encon-
trados em pacientes que têm derma-
tite como única manifestação, sendo 
o ovo o alimento mais frequente-
mente associado. Como essa é uma 
manifestação não imediata, diferen-
temente das urticárias, também é 
obrigatório fazer testes de exclusão 
e reintrodução daqueles alimentos 
que podem estar relacionados com 
sintomas graves e de difícil controle. 
Sempre lembrando que não bas-
ta suspender, é obrigatório fazer a 
reintrodução desses alimentos para 

confirmar essa relação. Afinal, par-
ticularmente em crianças, mas não 
só nelas, é preciso responsabilidade 
nas indicações de dietas restritas, 
que podem causar dificuldades nutri-
cionais e sociais aos pacientes.
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A grande novidade da Hoken é o Hoken Rental. Baseia-se em um siste-
ma de locação de aparelhos de tratamento de água. Atender melhor 
ao consumidor final foi o que levou a empresa a montar esse sistema 

de aluguel de filtros de água.
Sabe-se que, infelizmente, a qualidade dos nossos mananciais está com-

prometida. Além disso, a água recebe produtos químicos para ser tratada e 
ainda passa por tubulações e caixas d’água que podem não estar devida-
mente cuidadas. Por todos esses motivos se faz necessário ter um aparelho 
para tratar esse líquido precioso que nossa família estará ingerindo.

A Hoken lida com o maior patrimônio que temos, a saúde. Por isso ofere-
ce aparelhos de tratamento de água que são considerados os melhores do 
mundo. São feitos com tecnologia de alto valor agregado, o que pode dificul-
tar o acesso de várias pessoas, e é para esse consumidor que foi lançado o 
sistema de locação. É tecnologia de ponta no tratamento de água por uma 
mensalidade acessível.

Com Hoken Água poderá usufruir de água potável sempre que precisar 
em sua casa por um baixo valor pago semestralmente ou mensalmente.

No preço está incluído a assistência técnica, troca dos elementos filtrantes 
e higienização semestral. Ainda poderá usufruir da manutenção preventiva e 
corretiva! Pode ter até 60 litros de água por hora disponível para poder desfrutar.

Hoken Rental 
- forma econômica de ter água com qualidade em sua casa

• Mais praticidade, conforto, economia e segurança
 no seu dia a dia.

• A missão da Hoken é levar saúde e prosperidade
 a todas as pessoas e nações.

Fonte: pericoco.com.br e hoken.pt/rental

Cacoal-RO: (69) 3441-4247   /   Porto Velho-RO: (69) 3224-1948  
Ariquemes-RO: Fone: (69) 3536-6901 / 69 9 9231-7632

e-mail: aguapotavel7@hotmail.com

I N T E R N A C I O N A L  C O M P A N Y
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As férias poderão ser fracionadas em até 
três períodos, mediante negociação, con-
tanto que um dos períodos seja de pelo 

menos 15 dias corridos. A jornada diária pode-
rá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, 
respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 
48 horas, com as horas extras) e 220 horas 
mensais.

Trabalho intermitente (por período). O tra-
balhador poderá ser pago por período trabalha-
do, recebendo pelas horas ou diária. Ele terá 
direito a férias, FGTS, previdência e 13º salário 
proporcionais. No contrato deverá estar estabe-
lecido o valor da hora de trabalho, que não pode 
ser inferior ao valor do salário mínimo por hora 
ou à remuneração dos demais empregados que 
exerçam a mesma função. O empregado deverá 
ser convocado com, no mínimo, três dias corri-
dos de antecedência. No período de inatividade, 
pode prestar serviços a outros contratantes.

Trabalho remoto (home office). Tudo o que 

Principais pontos da reforma trabalhista

Ivandro Brandani Gusmão
CRC/RO 002511 
- bacharel em Direto e Contabilidade
- Técnico em Segurança do Trabalho

Fone: (69) 3441-5424
Cacoal-RO

o trabalhador usar em casa será formalizado 
com o patrão via contrato, como equipamentos 
e gastos com energia e internet, e o controle do 
trabalho será feito por tarefa.

Negociação. Convenções e acordos coletivos 
poderão prevalecer sobre a legislação. Assim, os 
sindicatos e as empresas podem negociar condi-
ções de trabalho diferentes das previstas em lei, 
mas não necessariamente num patamar melhor 
para os trabalhadores. Em negociações sobre 
redução de salários ou de jornada, deverá haver 
cláusula prevendo a proteção dos empregados 
contra demissão durante o prazo de vigência ou 
prever contrapartidas para um item negociado.

Demissão. O contrato de trabalho poderá 
ser extinto de comum acordo, com pagamento 
de metade do aviso prévio e metade da multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado 
poderá ainda movimentar até 80% do valor de-
positado pela empresa na conta do FGTS, mas 
não terá direito ao seguro-desemprego.

A contribuição sindical será opcional. 
Quanto à terceirização, haverá uma quaren-
tena de 18 meses que impede que a empresa 
demita o trabalhador efetivo para recontra-
tá-lo como terceirizado. O texto prevê ainda 
que o terceirizado deverá ter as mesmas con-
dições de trabalho dos efetivos, como aten-
dimento em ambulatório, alimentação, segu-
rança, transporte, capacitação e qualidade de 
equipamentos.

Em relação às ações na Justiça, o trabalha-
dor será obrigado a comparecer às audiências 
na Justiça do Trabalho e, caso perca a ação, 
arcar com as custas do processo. Para os cha-
mados honorários de sucumbência, devidos 
aos advogados da parte vencedora, quem per-
der a causa terá de pagar entre 5% e 15% do 
valor da sentença.
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Inconstitucionalidade na queima de 
caminhões utilizados no transporte 
ilegal de madeiras

Não é novidade que os órgãos de fiscalização ambiental, notadamente o IBAMA e Polícia Ambiental, tenham 
adotado a prática corriqueira de queimar os caminhões apreendidos transportando madeira ilegal, quase sem-
pre extraídas de reservas ambientais.

Tal conduta, apesar de se noticiar como legítima, em verdade viola princípios constitucionais indisponíveis, dentre 
eles o da ampla defesa e do contraditório, garantias do Estado Democrático de Direito.

Dentre as sanções definidas no Decreto Federal nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções adminis-
trativas ao meio ambiente, não consta a possibilidade de destruição dos veículos utilizados no transporte de produtos 
da fauna ou da flora, mas tão somente dos produtos. O inciso IV do art. 3º do Decreto estabelece como sanção a 
apreensão dos petrechos, instrumentos ou veículos utilizados na infração.

Mesmo assim, referidos órgãos ambientais têm procedido à queima de caminhões, quase sempre na presença 
dos proprietários, no meio das florestas, agravando, inclusive, o risco de incêndio florestal e, por consequência, dano 
ambiental. Medida esta que contraria a legislação e tem causado sérios danos ao meio ambiente e aos proprietários 
de veículos, mas que vem sendo chancelada pelas autoridades.

O Decreto nº 6.514/2008, no art. 95, garante que o procedimento administrativo deve ser orientado pelos princí-
pios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

O interesse público, no nosso modesto entendimento, seria a apreensão do caminhão e, vindo a perdê-lo em um 
eventual processo judicial onde lhe garantisse a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, referido bem 
poderia ser doado aos órgãos públicos que tanto necessitam para atender a coletividade. E não, como se tem proce-
dido, a queima de máquinas e veículos a céu aberto, sob o pretexto de que o transporte de tais bens (para retirada 
das áreas de floresta) é oneroso e quase impossível. São caminhões e mais caminhões, tratores, PC´s que muito bem 
poderiam estar servindo a coletividade a serem queimados sem qualquer critério.

Nada, nenhuma decisão que leve a tal queima, deve ser feita sem a observância dos princípios constitucionais da 
ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Tal conduta viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Procure um advogado de sua confiança para defender seus direitos. Não se permita tal prejuízo a pretexto de ter 
sido queimado seu veículo por autoridades ambientais, sem que fossem observadas as regras constitucionais. O de-
vido processo legal é um direito constitucional de garantia de todo e qualquer cidadão, independente de sua conduta.

Dr. Marcelo Vagner Pena Carvalho
- advogado OAB/RO 1171
- pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, com especialidade em Direito Constitucional, Tributário, Civil, Ambiental, 
Administrativo e Didática do Ensino Superior
- sócio fundador da Pena Carvalho & Silva Sociedade de Advogados 
pcesadvocacia@gmail.com 
marcelopena10@hotmail.com

Dra. Thalia Célia Pena da Silva
- advogada OAB/RO 6276
- pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Didática do Ensino Superior
- colaboradora e associada da Pena Carvalho & Silva Sociedade de Advogados
thaliapena@gmail.com

Dr. Caio Raphael Ramalho Veche e Silva 
- advogado OAB/RO 6390
- pós-graduado em Direito Processual Civil, com especialidade em Direito Constitucional, Civil e Administrativo
- colaborador e associado da Pena Carvalho & Silva Sociedade de Advogados
caioveche@hotmail.com
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HIV
- Saiba mais

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

Elizeu Dias dos Santos
- corretor de seguros | Susep 
10.2017750-0
- técnico em Contabilidade
- perito judicial | 07.0102|SP

Rua José do Patrocínio, 1716 - Centro
Fone: (69) 3443-1175 / 9 8455-4514

Cacoal-RO

Vendi a prazo, meu cliente faleceu. E agora?

Para esta e outras fatalidades, existe o SEGURO PRESTAMISTA, que 
tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso 
de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. O pri-

meiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre a 
empresa credora. O segurado contará com a tranquilidade de ter a sua dívida 
quitada, caso aconteça algum imprevisto. Para a instituição que concede o 
crédito, o seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência pode-
rá ser evitada, no caso de morte ou invalidez ou desemprego do segurado. 

Para quem não tem patrimônio, esse seguro é comparado a uma pro-
teção social, pois o seu objetivo é evitar a perda de algum bem adquiri-
do. Essa modalidade de seguro surgiu para garantir proteção adicional 
àqueles que têm prestações para pagar. Os compromissos financeiros 
assumidos podem ser afetados por imprevistos, como falecimento, perda 
involuntária do emprego ou incapacidade para exercer funções, mesmo 
que temporariamente, impedindo que a pessoa mantenha o pagamento 
de algumas prestações ou mensalidades. 

É bom lembrar também que, na hipótese de o segurado falecer ou ficar 
inválido e ter contratado um seguro com garantia de pagamento superior à 
dívida contraída, esta será quitada com a instituição financeira ou empresa 
que concedeu o crédito ou o empréstimo. A diferença entre o valor pago da 
dívida e o da indenização contratada será paga ao beneficiário que o segura-
do indicar ou a ele próprio, no caso de invalidez. 

Fale com um corretor de seguros e saiba como evitar perdas financeiras 
para seu negócio.

O HIV é um vírus que se espalha através de fluídos corporais e afeta 
células específicas do sistema imunológico. Segundo o Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), o número 

de pessoas no mundo vivendo com HIV, em sua última estatística global 
(2016) era de 36.7 milhões. O Brasil é o país mais populoso da América 
Latina e também o que mais concentra casos de novas infecções (49%) por 
HIV na região. De acordo com as estimativas da UNAIDS no Brasil, em 2016 
havia cerca de 830.000 pessoas vivendo com HIV. Estima-se que tenham 
ocorrido cerca de 48.000 novas infecções pelo HIV, e o número de mortes 
relacionadas à AIDS no Brasil foi estimada em aproximadamente 14.000.

Contudo, o Brasil hoje tem uma das maiores coberturas de tratamento 
antirretroviral entre os países de baixa e média renda, com mais da metade 
(64%) das pessoas vivendo com HIV recebendo o tratamento – segundo 
os dados mais atuais do Ministério da Saúde. E das pessoas em trata-
mento, cerca de 90% apresentam carga viral indetectável. Este tratamento, 
além de prolongar expressivamente a vida de muitas pessoas infectadas 
pelo HIV, diminui as chances de transmissão, pois ao contrário de outros 
vírus, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. Isso significa que 
uma vez que contraído o HIV, se viverá com o vírus para sempre, já que 
atualmente não existe uma cura efetiva e segura, mas os cientistas estão 
trabalhando intensamente em busca de resultados. 

Hoje em dia, quando diagnosticado com HIV e tratado antes do avan-
ço da doença, pode-se ter uma expectativa de vida quase igual a de uma 
pessoa não infectada. Entretanto, a única forma de saber se está infectado 
com HIV é por meio do teste de laboratório. Sendo este positivo para o HIV, 
deve-se consultar o médico assim que possível para começar o tratamento. 

Não coloque sua saúde em risco. Previna-se! Use camisinha, e faça exa-
mes regularmente.

Foto: Digital Fotografia
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Fontinele Produções Musicais

A trilha sonora perfeita para todas as ocasiões!

CASAMENTOS – FORMATURAS – EVENTOS SOCIAIS

Maestro Rafael Fontinele 
Fone: (69) 9 9975-9510 / 9 9975-3303
orquestrafontinelecontato@gmail.com

Há 10 anos a Fontinele vem atuando com amor, dedicação e profissionalismo no segmento de música 
para eventos, seja em formações grandes ou pequenas, sempre buscando atender seus clientes com 
qualidade, ética e transparência. 

A Fontinele tem se tornado uma grande referência no mercado de eventos no estado de Rondônia, con-
tando com um grupo seleto de músicos, com formação superior no segmento, integrantes de orquestras, 
bandas sinfônicas e corais, com formação erudita e popular. Esta é uma síntese dos nossos valores, da 
nossa missão e da nossa visão, elementos que fazem parte do nosso jeito de ser, que são reflexo da nossa 
maneira de pensar e orientam a nossa forma de agir.

Missão: satisfazer a necessidade dos nossos clientes, agregando valor aos serviços prestados, com 
qualidade, excelência e compromisso.

Visão: uma empresa sólida no setor da música, sendo reconhecida pela qualidade, responsabilidade, e 
compromisso, com resultados positivos, sendo uma referência no segmento de eventos.

Valores: seriedade, ética, profissionalismo, transparência, criatividade e com integral dedicação ao 
sucesso de nossos clientes e parceiros.

SERVIÇOS:
■ Direção musical com a elaboração de arranjos personalizados, coordenados pelo maestro Rafael Fonti-
nele, formado em música pela Centro Universitário Claretiano São Paulo;
■ Assessoria na escolha de repertório e composição do grupo musical;
■ Recepção dos convidados com repertório variado a escolha do cliente;
■ Execução do repertório definido (entradas: noivo, padrinhos, floristas, pajens, plaquinhas, bíblia, alian-
ças, salmos, canto de aclamação, assinaturas e saída dos noivos e dos convidados), previamente entregue 
pelos noivos ou equipe de cerimonial.  

A Fontinele Produções Musicais dispõe de pacotes que se ajustam a eventos de pequeno, médio e 
grande porte. Faça sua consulta. 
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O melhor resultado da cooperativa 
desde o lançamento do em 2011 IDSS, 

(69) 3411-3800
www.facebook.com/unimedjpr
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