
Conheça os métodos
de prevenção e 

detecção precoce 
do câncer de mama
Dando continuidade à coluna es-

pecial em homenagem ao “Outubro 
Rosa”, o Justiça Federal Hoje traz di-
cas sobre a prevenção e detecção pre-
coce do câncer de mama. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a melhor 
forma de se prevenir contra a doença 
é realizando o exame clínico, o autoe-
xame e a mamografia, além de manter 
hábitos saudáveis.

Saiba mais sobre os métodos de 
prevenção:

Autoexame – É importante para 
alertar a mulher sobre alterações nas 
mamas e cultivar esse hábito ajuda na 
detecção do câncer de mama. No en-
tanto, as mulheres devem pedir auxí-
lio médico para a realização do exame 
clínico.

Exame clínico – É aquele em que 
um enfermeiro ou médico toca as ma-
mas da paciente, em busca de anor-
malidades e serve como complemento 
ao autoexame. Toda mulher deve reali-
zá-lo, no mínimo, uma vez por ano.

Mamografia – A radiografia da 
mama permite a detecção precoce 
do câncer ao mostrar lesões em fase 
inicial. É realizada em um aparelho 
chamado mamógrafo, onde a mama é 
comprimida, a fim de oferecer melho-
res imagens e, portanto, melhor capa-
cidade de diagnóstico. Mulheres com 
mais de 40 anos devem realizar esse 
exame anualmente.

Hábitos saudáveis – Manter uma 
dieta equilibrada e praticar exercícios 
regularmente são recomendações bá-
sicas para prevenir o câncer de mama. 
A ingestão de álcool, mesmo em quan-
tidade moderada, é contraindicada, 
pois é um fator de risco para esse tipo 
de tumor, bem como a exposição a 
radiações ionizantes em idade inferior 
aos 35 anos. A amamentação e o não 
uso do tabaco também diminuem o 
risco de desenvolver esse câncer.Aniversariantes

Hoje: Daniela Martins de Araújo (6ª 
Vara) e Carlos Otávio de Sousa (12ª 
Vara).Amanhã: Andréa Monteiro (NU-
CJU), Aury Coeli Rocha (NUTEC), Gus-
tavo Brito de Ávila (14ª Vara), Lorena 
Ribeiro (16ª Vara), Saulo Sampaio 
Andrade (Teixeira de Freitas), Hugo 
Cardoso (Alagoinhas) e Darlei Alves 
(Barreiras). Parabéns!!!
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Senador boliviano, pivô de crise diplomática, 
é ouvido pelo juiz federal Itagiba Catta Preta

O juiz federal Itagiba Catta 
Preta Neto, da 4ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, ouviu, em audiência em  
11/9, o depoimento do senador 
boliviano Roger Pinto Molina, so-
bre os fatos que motivaram sua 
saída de La Paz, onde estava asi-
lado há mais de um ano na Em-
baixada brasileira.

O autor do pedido de “Audiên-
cia de Justificação Judicial” foi o 
diplomata Eduardo Paes Saboia, 
com o objetivo de produzir as ne-
cessárias provas a serviço de sua 
defesa. “Meu ato foi humanitário, em 
defesa da verdade. Nas mesmas cir-
cunstâncias, faria tudo de novo”, afirmou 
o diplomata minutos antes do início da 
audiência, referindo-se à ajuda que deu 
ao parlamentar boliviano para trazê-lo ao 
Brasil, situação geradora de uma crise 
diplomática que derrubou o ministro das 
Relações Exteriores, Antonio Patriota.

 O senador, que tem mandato até 
2015, é conhecido por ser um dos princi-
pais opositores do presidente da Bolívia, 
Evo Morales. Emocionado, disse em juízo 
que sofreu ameaças de morte por grupos 
ligados a autoridades e ao narcotráfico 
bolivianos. Além disso, deu detalhes do 

local onde ficou asilado: “um quarto pe-
queno, no qual as janelas não podiam 
ser abertas”. Mas destacou: “todos os 
funcionários da Embaixada brasileira fo-
ram gentis comigo”.

Sobre sua retirada da Bolívia rumo ao 
Brasil, fato classificado por ele como um 
“feito histórico, de muito valor”, Molina 
disse que era sua única opção, pois o 
longo período asilado na embaixada, sem 
perspectivas, já estava causando maze-
las à sua saúde: “Devido à depressão, 
perdi a capacidade de organizar minhas 
ideias, devo minha liberdade e minha 
vida a Saboia”. Roger Molina ainda acu-
sou o governo boliviano de ter tido a in-

tenção de deixá-lo indefinidamente 
na situação em que se encontrava.

Sobre a audiência de justifica-
ção judicial, o juiz Itagiba Catta 
Preta explica: “Trata-se de uma 
produção antecipada de prova, 
que na faculdade os professores 
chamam de perícia ad perpetuam 
rei memoriam - para a perpétua 
memória das coisas. Quando al-
guém quer preservar uma prova 

que corre risco de desaparecer ou se 
tornar difícil, para usar em um momen-
to futuro - que pode até não ocorrer -, 
pede ao juiz para produzir essa prova 
independentemente da existência de 
outro processo no qual se discuta o 
direito que se quer provar. No caso, o 
ministro Saboia quis preservar o depoi-
mento do senador Pinto para se defen-
der em algum procedimento adminis-
trativo ou mesmo processo que a União 
venha a mover contra ele ou vice-versa. 
Seu receio é justificado em vista da re-
ação manifestada pela presidente da 
República diante do resgate do senador 
Roger Molina da Bolívia para o Brasil”

Fonte: Revista da Seção Judiciária do DF

Senador Molina recebe
orientações iniciais do juiz federal
Itagiba Catta Preta sobre a audiência.

CNJ apoia Congresso dos Assessores 
de Comunicação da Justiça

A criação de uma política de comuni-
cação para o Poder Judiciário será debati-
da por jornalistas que atuam nos tribunais 
do país nos dias 10 e 11/10, durante o 
IX Congresso Brasileiro dos Assessores de 
Comunicação da Justiça (Conbrascom). O 
evento, que será realizado em São Paulo, 
conta com o apoio institucional do Conse-
lho Nacional de Justiça.

Na avaliação da Secretaria de Comu-
nicação do CNJ, o encontro será uma boa 
oportunidade para debater formas mais 

eficazes de divulgar as informa-
ções jurídicas à sociedade, com 
a utilização de uma linguagem 
mais acessível. A secretária de 
Comunicação lembra que o "ju-
ridiquês" é um dos grandes de-
safios dos assessores de comu-
nicação das cortes brasileiras.

Nessa edição, o Conbras-
com terá como tema "O Papel da Comu-
nicação no Judiciário Contemporâneo". 
A programação prevê ainda a análise de 
casos tais como o julgamento do mensa-
lão e debates acerca da eficácia das no-
vas ferramentas de comunicação, entre 
elas as redes sociais.

No Conbrascom, também haverá a 
entrega do Prêmio Nacional de Comu-
nicação e Justiça. Lançado em 2003, o 
prêmio visa a contribuir para o aperfei-
çoamento dos produtos e serviços das 
assessorias de comunicação. 

O Conbrascom é promovido pelo Fó-
rum Nacional de Comunicação & Justiça. 
São membros efetivos do fórum todos 
os assessores de comunicação que tra-
balham nas assessorias de comunicação 
dos órgãos do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público. Atuam como colabora-
dores juízes, jornalistas, procuradores, 
promotores de Justiça, pesquisadores e 
professores universitários.

Cristo Redentor também 
é iluminado de rosa
A abertura do Outubro Rosa deste 

ano, no alto do Corcovado, aconteceu 
com uma iluminação rosa para o Cristo 
Redentor. O evento, que é uma parce-
ria entre o Santuário Cristo Redentor, 
a Fundação Laço Rosa, a Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama, objetiva 
chamar a atenção da sociedade para 
a necessidade da detecção precoce do 
câncer de mama.

 “Já é uma tradição, para o Cristo 
Redentor, ser iluminado de rosa em 
atenção à causa do câncer de mama, 
pois é fundamental que este grande 
símbolo da Cidade esteja empenhado 
em campanhas que promovam cons-
cientização e saúde. O Outubro Rosa 
tem salvo muitas mulheres e é uma 
alegria fazer parte de um projeto tão 
bonito, que promove a vida”, comemo-
rou o reitor do Santuário Cristo Reden-
tor, padre Omar Raposo.


