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E se...?
Leonel acordou com uma ideia fixa. O 

que teria ocorrido se, ao invés de investir 
suas tardes no futebol, na pelada com os 
amiguinhos, tivesse estudado um pouco 
mais?  Viajou por um milhão de possibilidades. 
Talvez tivesse se destacado em Física. 
Ao invés da minguado salário que agora 
recebia, talvez agora fosse um conferencista, 
um funcionário do alto escalão da NASA, 
alguém assim importante, quem sabe!

Ele gostou do exercício e tomou por 
esporte a buscar de soluções para os 
problemas de sua vivência sempre a partir da 
análise criteriosa do intrincado caminho de 
suas escolhas. Mesmo aquelas que deram 
certo, como o casamento com Margarida, 
que o fizera feliz dando uma boa família. 
Mesmo aí a escolha poderia ter sido outra, 
concluiu. Afinal, na adolescência ostentava 
um bom número de possibilidades. A timidez 
exagerada bem que atrapalhou. Quantas 
marias, odetes, bernadetes, simones ficaram 
pelo caminho. A vergonha era tanta que nem 
um sorriso conseguia expor. Sem sorriso 
não há Maria, nem Simone que se encante.

No bailinho, na reúna, na discoteca, 
Leonel fazia alguns quilômetros ao redor 
da pista. Na música lenta não chegava ou, 
quando pensava em chegar em alguém, em 
tirar alguém para dançar, demorava e  um 
outro qualquer se atravessava abortando 
o seu plano. Quem sabe ali, ao som de KC 
and the Sunshine Band estrilando um Please 
don´t  go, alguma coisa acontecesse.

Não é só Leonel que vive e revive sua 
memória. A tentativa de montar uma história 
diferente aqui e ali por certo faz parte da vida 
de muitos. Calcular prejuízos que tivemos por 
esta ou aquela ação, pensar sobre o que se 
fez e o que se deixou de fazer é um exercício e 
tanto. Na medida certa é extremamente salutar. 

A Revista Superinteressante sempre 
propõe este tipo de análise. O que seria 
do mundo se Hitler tivesse prosperado? E 
se o Brasil tivesse vencido a Copa de 50? 
E se Pelé não existisse? E se Maradona 
fosse brasileiro? E se Renato Portalluppi 
tivesse chegado três ou quatro rodadas 
antes? E se Roberto Carlos tivesse nascido 
nos EUA? E se Lula não fosse metalúrgico 
e nem sindicalista? E se os militares não 
largassem o osso e a ditadura continuasse? 
E se a inflação continuasse a 80% ao mês 
como nos tempos do Sarney? Chega, 
Deus nos livre, algumas destas questões 
não merecemos nem em pensamento!

Certo é que a vida é uma sucessão 
de opções. As nossas escolhas são feitas 
dia a dia, sem que tenhamos a percepção 
disso e sem que notemos que estamos 
escolhendo este ou aquele resultado. E a 
todo instante estamos plantando sementinhas 
que resultarão num futuro incerto, numa 
aposentadoria mais aconchegante, numa 
união que não deu certo ou num futuro 
venturoso, pleno e gratificante. O desfecho 
da história de cada um, no entanto, não se dá 
por acaso. Há uma conjugação de trabalho, 
suor, dedicação, investimento, inspiração, 
mérito e tantas outras coisas imponderáveis.

O exercício é válido mais como lazer 
do que qualquer outra coisa. Se for levado 
muito a sério vira doença mental, algo 
tipo Transtorno Obsessivo ou coisa que o 
valha! É bom parar por aqui. Afinal, e se 
eu tivesse escrito outra coisa, hein??

Na primeira sessão plenária 
da Assembléia Legislativa 
do RS após o segundo turno 
das eleições, realizada nessa 
quarta-feira (3/11), todos os 40 
deputados gaúchos presentes 
aprovaram projeto de lei 
que institui, no Rio Grande 
do Sul, a “Semana Estadual 
de Combate e Prevenção 
ao Aneurisma de Aorta”.

O PL 132/2010, de Ciro 
Simoni (PDT) que, além de 
deputado é médico, foi idealizado 
a partir de troca de experiências 
com o especialista e presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular Eduardo 
Keller Saadi (foto). É através de 
exames de RX, especialidade 
de Simoni, que o aneurisma 
de aorta é detectado, cabendo 
ao cirurgião cardiovascular, 
habilidade de Saadi, o tratamento. 

A lei, que será divulgada 
no Diário Oficial, é considerada 
uma grande conquista para 
entidades médicas e também 
para toda a sociedade. A norma 
propicia, a partir do dia 25 de 
outubro de 2011, campanha 
sistemática de alerta para a 
doença silenciosa e grave, 
praticamente desconhecida da 
população. O aneurisma de 
aorta mata cerca de 90% dos 
pacientes que desconhecem 
sofrer do mal. Já com a 
detecção precoce e o tratamento 
adequado, 98% dos pacientes 
ficam bem. A informação sobre 
o problema pode salvar muitas 
vidas. Se o grupo de risco fizer, 

anualmente, check-up vascular, 
as mortes serão reduzidas.   

-  A instauração da lei é de 
extrema importância por chamar 
a atenção para a prevenção e 
cuidados.  O aneurisma de aorta 
se torna ainda mais preocupante 
por incidir majoritariamente 
numa população que vem 
crescendo em nosso país, 
a de pessoas acima dos 60 
anos. Se for descoberto a 
tempo, o tratamento adequado 
salva quase a totalidade dos 
casos.– afirma Dr. Saadi. 

Para Ciro Simoni, a 
aprovação da “Semana Estadual 
de Combate e Prevenção 
ao Aneurisma de Aorta” é 
fundamental para a diminuição 
dos índices de mortalidade.

- A ação do Poder Público 
pode ser feita através de 
campanhas de esclarecimento, 
bem como,  disponibilizando, 
pela rede pública ou custeada 
por esta, o exame para detecção, 
ainda em fase inicial da doença. 
Além da promoção de saúde, 
deve-se considerar a economia 
futura para o Poder Público. 
Serão evitados gastos com 
internações e medicamentos, 
medidas extremas, tardias e 
pouco eficazes no caso de 
aneurisma da aorta, já que, se 
diagnosticada precocemente, 
a doença tem cura. - Justifica 
o Deputado Simoni.

Aneurisma de Aorta
A aorta é a principal artéria 

do corpo humano. Nasce no 
coração, atravessa o tórax e 

o abdome, dando origem a 
todos os vasos que levam o 
sangue aos diversos segmentos 
do organismo. O aneurisma é 
uma dilatação permanente e 
progressiva que se forma num 
determinado ponto da artéria. 
O diâmetro médio da artéria é 
de 2cm. No local em que atingir 
3cm ou mais é considerado 
aneurisma. Como um balão de 
borracha, quanto mais inflado, 
mais chances tem de estourar. 
Quando se rompe, causa 
hemorragia interna e mata metade 
das vítimas antes do atendimento 
médico. Outros 40% falecem 
durante a cirurgia de urgência 
ou, ainda, no pós operatório. 

 No Brasil, segundo o IBGE, 
a enfermidade acomete até 6% da 
população com mais de 60 anos. 
Cerca de 5% dos homens e 0,4% 
das mulheres têm a disfunção. 

Tratamento
Quando a lesão atinge um 

diâmetro igual ou maior que 
5cm, o tratamento indicado 
é cirurgia convencional para 
“costurar” uma artéria artificial 
no lugar do aneurisma ou um 
procedimento mais recente, 
a  cirurgia endovascular, que 
consiste  na introdução de uma 
prótese a partir da virilha. Através 
de pequenas incisões, uma 
endoprótese é inserida por um 
cateter pela artéria femoral até o 
local da lesão, onde é liberada e 
o aneurisma excluído. O Brasil, 
incluindo o RS, é um dos poucos 
países, no mundo, que realiza 
esse método menos invasivo.

RS cria semana de alerta 
para aneurisma de aorta
Iniciativa aprovada por unanimidade pelos deputados gaúchos busca reduzir número de mortes

Beth Nunes

Projeto de Ciro Simoni foi aprovado por unânimidade 

ANTÃO SAMPAIO
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Maria Inez Decken

Desde pequena 
ficava perplexa, de 
boca aberta, em ver 
tamanha crueldade que 
alguns profissionais 
de saúde cometem 
com seres humanos.

Cidade do interior, 
RS, morávamos em 
frente ao Posto de 
Saúde; e Rosa, como  
todos os parentes e 
amigos da minha família, 
que moravam na Zona 
Rural, ficavam ali em 
casa para ir consultar. 
Aliás, já notava que tem 
pessoas que adoram 
consultar, baixar no 
hospital, reclamar da 
comida, orientada 
especialmente para eles 
por nutricionistas, e o que 
é pior:  Tirar órgãos, tudo 
que é duplo, que parece 
não ser importante  
gostam de tirar. 

Certo dia chegou 
Rosa, figura raquítica, 
mas engraçada por 
natureza, (lembrava a 
personagem Filó). O 
que seria uma tragédia 
foi motivo de muitas 
gargalhadas. Ela 
entre risos e choros 
contou que o dentista, 
ou enfermeira, sei lá, 
fez uma fila um atrás 
do outro, (indiana), 
anestesiou todos 
sobreviventes, não 
me enganei, não eram 
pacientes, e por ordem 
anestésica ia extraindo 
os dentes dos pobres 
indefesos.Que horror! 
Ela ria, chorava, e disse 
que quando chegou 
sua vez a anestesia 
já tinha passado.

Isso foi há muitos 
anos atrás, acredito que 
hoje há mais vantagens 
que desvantagens  para 
pessoas que não têm 
oportunidade de saber 
os seus direitos. 

E o que é a figura 
alguns dentistas? Mesmo 
que seja um negrão 
de tirar o chapéu,  ele 

fica translúcido. Parece 
que passaram no lava 
jato, e olham para 
gente com arzinho de 
nojo..., não é culpa 
deles e sim  daquela  
luz infernal que mostra 
tudo o que está por vir: 
cáries, pelo no nariz, 
buço, tatu, rugas, etc. 

Certa vez quando 
terminou a sessão um 
destes me deu o espelho 
para olhar como tinha 
ficado o dente. Eu juro 
que ele estava com 
segundas intenções, 
aquele era  do mal, eu 
não tava com buço, eu 
tava com um bigodão 
de portuga. Mas como 
eu nunca fui bigoduda? 
Luz futurista, será? Que 
vergonha!!! E ele lá... 
branquinho...limpinho, 
um bebê Johnson.

Imagino um dentista 
destes transando, deve 
esterilizar tudo, isso 
mesmo seus maliciosos 
como eu, tudo que vocês 
estão imaginando.

Não posso esquecer 
daquele instrumento 
que faz tremer e muitas 
vezes fugir até quem 
está na sala de espera. 
Com a tecnologia tão 
avançada hoje, será 
que não tinha como 
botar um silenciador 
naquele torturador da 
Idade Média? Te garanto 
que são aqueles do 
mal  que não querem! 

Ahhh! E tem uns 
que ficam admirados 
se a gente tem algum 
problema dentário, mas 
porque se a  gente vai 
e paga, e muito. Não é 
para resolver? O pior 
não é a fala...É o olhar.  

Sorte nossa que 
tem muito mais Danilos 
e Ricardos... que não só 
têm atenção com nossos 
dentes, mas com nossa 
alma. Estes o melhor 
não é olhar... É a fala, o 
carinho,  o sorriso duplo: 
O nosso e o deles.

Dentista: Fico de boca aberta

A Faculdade Cenecista 
de Osório (FACOS) está 
com ingresso especial para 
Técnicos em Contabilidade 
que desejam cursar Ciências 
Contábeis na instituição. Para 
estes candidatos, será exigida 
somente a prova de redação, 
com dispensa das questões 
objetivas. Estão reservadas 
30% das vagas do curso para 
esta modalidade de ingresso.

O período de inscrição ao 
Processo Seletivo segue até 
1º de dezembro, pela internet 
no endereço eletrônico www.
facos.edu.br/vestibular. O valor 
da inscrição é de R$ 25,00 até 
25 de novembro e de R$ 50,00 
a partir de 26 de novembro. 
Os formados em Técnico em 
Contabilidade podem solicitar o 
ingresso especial encaminhando 

o comprovante de escolaridade 
(original e cópia) até o 
último dia das inscrições. 

A prova para este e para 
os demais cursos oferecidos 
– Psicologia, Administração, 
Ciências Biológicas, 
Computação, Direito, Educação 
Física, História, Letras, 
Matemática e Pedagogia, além 
dos técnicos em Enfermagem, 
Segurança do Trabalho e 
Radiologia - ocorrerá no dia 
5 de dezembro, das 9h às 
13h, na sede da faculdade, 
localizada na Rua 24 de Maio, 
141, no Centro de Osório. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (51) 3663-1763.

FACOS – A Faculdade 
Cenecista de Osório (FACOS) 
foi fundada no início da década 
de 80, ligada à escola cenecista 

existente na cidade desde 
os anos 60. Com evolução 
constante, ampliando a oferta de 
cursos de extensão, graduação 
e pós-graduação, oferece 
educação de alto nível, com 
ênfase para a formação de 
profissionais comprometidos 
com a realidade e capacitados 
para o mercado de trabalho.

A FACOS integra a CNEC 
– Campanha Nacional de 
Escolas da Comunidade, rede 
de escolas comunitárias que 
reúne hoje, no Rio Grande do 
Sul, 33 instituições de ensino, 
envolvendo Educação Básica, 
Profissional e Ensino Superior, 
com quase 20 mil alunos. O 
Sistema Cenecista de Ensino 
está presente em todo o Brasil, 
somando 67 anos de atividade 
em favor da Educação. 

Adriane Costa  

FACOS tem ingresso especial no curso de 
Ciências Contábeis para técnicos da área
Os candidatos que já tiverem a formação técnica farão apenas a prova de redação

Vista externa da Faculdade Cenecista de Osório

DIVULGAÇÃO


