
 

 “Educar é impregnar de

Outubro Rosa 

O câncer de mama é uma doença 

comum entre as mulheres

também afete 1% dos homens

total de casos. Entre os fatores de 

risco, a idade é o mais agravante, 

sendo que, de cada 05 casos, 

identificados após os 50 anos de 

idade. A hereditariedade também é 

um fato importante a ser 

considerado. 

Os principais sinais e sintomas do câncer de mama 

são: 

• Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, 

indolor; 

• Pele da mama avermelhada, retraída ou 

parecida com casca de laranja; 

• Alterações no bico do peito (mamilo);

• Pequenos nódulos na região embaixo dos 

braços (axilas) ou no pescoço; 

• Saída espontânea de líquido dos mamilos

A indicação para a detecção precoce do câncer de 

mama é o exame de mamografia, que deve ser feito a 

cada dois anos. A mulher também deve observar os 

sinais do corpo no dia a dia, e verificar se há alguma 

alteração na mama. 

O movimento Outubro Rosa teve início nos Estados 

Unidos em 1990, quando a Fundação Susan G. 

Komen for the Cure realizou a primeira 

Cura e distribuiu laços rosa para os participantes. 

Desde então, o mês de Outubro foi escolhido para 

promover e alertar a população sobre os riscos e 

prevenção do câncer de mama. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
<www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home> 
Instituto Neo Mama: http://outubrorosa.org.br/.  

Fonte:www.ibprev.sc.gov.br 

Sexta jurídica 

O tema da Sexta Jurídica desta semana será 

“Presunção de falta de fundamentação das 

decisões judiciais (CPC-2015, art. 489, § 1º)”, 

ministrada pelo Juiz Federal da 20ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia. A 

videoconferência ocorrerá no dia 16 de outubro 

de 2015 às 12h(horário local) no auditório da 

Seção Judiciária do Acre, e em Cruzeiro do Sul na 

sala de multiuso da Subseção Judiciária
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Diretor do Foro recebe medalha no TRE/AC

 

Na última quarta-feira, 07 de outubro, o

foro desta Seção Judiciária, Juiz F

Pontes de Almeida, recebeu a Medalha do Mérito

concedida pelo Tribunal Regi

em razão dos dois anos de atuação 

Corte. O Juiz Federal encerr

Eleitoral do Acre revelando a sensação de dever 

cumprido.  

Magistrado da JFAC é empossado no cargo de 

Membro Titular da Classe de Juiz Federal do 

TRE

                                                                              

Eleito pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(TRF1), o Juiz Federal Guilherme Michelazzo Bueno

tomou posse no Tribunal Regional Eleitoral do Acre 

(TRE/AC) como Membro Titular

realizada na tarde dessa quarta

TRE-AC com a presença do Presidente da casa, o 

Desembargador Roberto Barros, que desejou um 

biênio proficiente para o magistrado.
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