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Árvore de Natal

Queremos armar uma árvore em nossos 

corações e colocar, no lugar de presentes, os 

nomes de nossos amigos...

os de longe e os de perto,

os antigos e os recentes,

os que vemos todos os dias e os que não,

os que recordamos e os que esquecemos,

os das horas difíceis e os das alegres,

os que sem querer ferimos e os que feriram,

os que conhecemos profundamente e os que 

superficialmente,

nossos amigos humildes e os importantes,

aqueles que nos ensinaram e os que 

aprenderam.

Queremos uma árvore de raízes profundas 

para que os nomes nunca sejam arrancados 

de nossos corações.

Uma árvore de folhas largas para que 

os nomes vindos possam se juntar aos 

existentes.

Uma árvore de sombra agradável para que 

nossa amizade seja um momento de repouso 

na luta pela vida.

Que o espírito do Natal faça de cada 

lágrima um sorriso, da amargura a 

sabedoria e de cada coração uma casa 

aberta para receber a todos.

DESEJAMOS AOS NOSSOS ASSOCIADOS E FAMÍLIA 

UM FELIZ NATAL!
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Sorteio
No dia 19/11 houve o sorteio de um quadro 
(tela) e um aparelho de jantar. O sorteado 
do quadro (tela) foi o associado Felipe 
Morais, e a sorteada do aparelho de jantar 
foi a associada Hildete Maia. 

Aula de inglês 
As aulas do curso de inglês iniciaram no dia 11/11 com 20 pessoas inscritas.

XXXVI Simpósio
 O XXXVI Simpósio FENACEF foi marcado por muita emoção, poesia e 
congraçamento dos mais de 1.170 par  cipantes de todo Brasil de 19 a 23 de 
outubro em Florianópolis. 

Almoço das meninas
Sempre com muita descontração, aconteceu no dia 28/10 o almoço das 
meninas no Restaurante Parque Recreio. 

Resultado das eleições 
No dia 26/11 aconteceu a eleição 
da Diretoria Execu  va, membros do 
Conselho Delibera  vo e do Conselho 
Fiscal para o biênio janeiro /2015 a 
dezembro/2016 da ACEA. Foram 
88 votantes, sendo 86 da capital e 
02 do interior e/ou outro estado. A 
quan  dade de votos válidos foi de 
85 e 03 votos em branco. A posse 
será no dia 05/01. Parabéns!
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Câncer de pele é um dos mais comuns

Fonte: www.tuasaude.com

A pele, o maior órgão do corpo humano, é composta 
por duas camadas: a epiderme, na parte externa, 
e a derme, na parte interna. Além de regular a 
temperatura do corpo, ela serve de proteção contra 
agentes externos, como luz do sol e calor, contra 
agentes infecciosos e agentes químicos (ingestão de 
arsênico, exposição a raios-X e rádio). Os cânceres de 
pele são muito comuns no Brasil (25% dos tumores 
malignos diagnosticados), e a maioria ocorre por 
causa do excesso de exposição aos raios ultravioleta 
do sol. Eles podem ser de vários tipos. Os mais 
comuns são os carcinomas (carcinoma basocelular 
e carcinoma epidermoide) com incidência mais 
alta, porém menor gravidade, e os melanomas que, 
apesar de menos frequentes, são mais graves por 
causa do risco de metástases aumentado.
Pessoas com história familiar da doença, de pele e 
olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, albinas, as que se 
expõem ao sol e a agentes químicos excessivamente 
e têm muitas pintas constituem a população de 
maior risco para desenvolver a doença.

Sintomas
A lesão maligna de pele geralmente é rósea, 
avermelhada ou escura, e apresenta crescimento 
lento, mas progressivo. Também pode ter o aspecto 
de ferida que não cicatriza, ou de pintas que crescem 
devagar, mas que coçam, sangram ou apresentam 
alterações de cor, consistência e tamanho 
(geralmente maior que 6 mm). Outras características 
importantes dessas lesões são a assimetria e as 
bordas irregulares. Como os cânceres de pele podem 
apresentar características diversas, a pessoa deve 
procurar um médico sempre que notar uma lesão 
nova ou quando uma lesão antiga sofrer algum tipo 
de modifi cação.

Diagnóstico
O diagnóstico leva em conta o aspecto clínico da 
lesão, sua coloração e forma e o resultado da biópsia 
dos tecidos da própria lesão e dos que estão ao seu 
redor.
O diagnóstico precoce é muito importante, já que 
a maioria dos casos detectados no início apresenta 
bons índices de cura.

Tratamento
O tratamento inicial consiste na retirada cirúrgica 
da lesão e do tecido ao redor. Quimioterapia ou 
radioterapia são recursos terapêuticos utilizados 
nos casos mais graves. O tipo de tumor é menos 

importante do que seu tamanho no momento 
do diagnóstico para determinar o tratamento e o 
prognóstico.

Recomendações

• Faça um autoexame de pele regularmente e 
observe se há alguma mancha, lesão, ferida, 
sinal ou pinta nova ou que apresente alguma 
modifi cação. Não se esqueça de examinar 
também a palma das mãos, os vãos entre os 
dedos, a sola dos pés e o couro cabeludo;

• Evite a exposição excessiva ao sol, 
principalmente entre 10 e 15 horas. Use fi ltro 
solar com proteção adequada ao seu tipo de 
pele, além de chapéu e roupas para se proteger;

• Evite as queimaduras de sol, principalmente 
durante a infância e a adolescência, fase em que 
as pessoas costumam expor-se mais ao sol;

• Não exagere na exposição dentro das câmaras 
de bronzeamento artifi cial, porque também elas 
emitem raios ultravioleta,

• Procure um médico dermatologista com 
regularidade, se você tem pele muito clara, que 
fi ca vermelha facilmente quando exposta ao sol, 
e/ou histórico de câncer de pele na família.

O câncer da pele é o mais comum de todos os 
tipos de câncer e representa mais da metade dos 
diagnósticos da doença. São estimados 188.020 
novos casos no Brasil em 2014, segundo estatísticas 
do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O câncer da 
pele não melanoma é o mais incidente no Brasil, 
com 182.130 casos novos previstos para 2014, 
também segundo o INCA. Desse total, 98.420 devem 
ocorrer em homens e 83.710 em mulheres. Quanto 
ao melanoma, sua letalidade é elevada, porém sua 
incidência é baixa (2.960 casos novos em homens e 
2.930 em mulheres), totalizando 5.890.
Em comparação com 2013, os dados mostram 
que houve uma redução do número de casos de 
melanoma, o mais letal e agressivo dos tumores 
cutâneos. Na época, foram diagnosticados 6.230 
novos casos, sendo 3.170 em homens e 3.060 em 
mulheres. 
Vale lembrar que a maioria dos casos de câncer da 
pele pode ser evitada com medidas simples de 
proteção solar. 
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Data da Promoção 

Colchão Magnético com 
Infravermelho e Energia 
Quântica, o melhor tratamento 
e prevenção para:  
 
Dores na coluna 
Hipertensão       * Brinde: 
Insônia               02 travesseiros 
Enxaqueca         ou 01 assento 
Depressão         magnético para 
Má Circulação       o seu carro. 
Alzheimer 
Parkinson 
Artrose 

25% à vista ou -20% 
parcelado  (dez primeiras 

compras)  

Agende sua visita! 
Tel: 85 3254-5884 
Cel: 85 9927-1955 
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No dia 05/11 foi a comemoração dos aniversariantes dos meses de setembro e outubro. 

Na manhã do dia 09/11 aconteceu a sexta edição da Caminhada Ecológica no Cocó.

Aniversariantes de setembro e outubro

6ª Caminhada Ecológica 
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Parabenizamos os(as) aniversariantes do mês
de Dezembro pelo dia tão especial. Felicidades! 

DIA NOMESDIA NOMES DIA NOMES

Quer vender, trocar ou oferecer seus produtos? Anuncie em nosso informativo 
mensal. O espaço pode ser para pessoa  sica ou jurídica. Caso tenha interesse entre em 
contato conosco e garanta seu espaço.

Classifi cados

Agenda

Fique por dentro de nossas a  vidades semanais 
e palestras. Veja as datas e programe-se!

1 ELODIA MARIA MILITÃO
1 JOSÉ HUMBERTO DE ARAÚJO
2 EDILMA TELMA MACEDO L. DIOGENES
2 ROZIANE GOMES DE SÁ DINIZ
5 ANALDINA ELIZABETH DE MESQUITA SALGADO
5 MARIA ROSENEIDE RIBEIRO DA COSTA
6 ARINALDO DE MELLO FERNANDEZ
7 MARIA LEOPOLDINA  CHAVES FRANKLIN
8 JOANA OLIVEIRA BURLAMAQUI
8 JOÃO BEZERRA DE ALMEIDA
8 MARIA JOSÉ MENEZES CAMURÇA
9 JESUS LEANDRO FERNANDES
10 ARNALDO CORREIA DE ARAUJO
10 DENISE MIRANDA DE MORAES
11 MARGARIDA MARIA ALVES LIMA
11 MIRIAM CELESTE VERAS DA SILVA
11 SONIA MARIA SILVA SALVADOR
12 GERALDO SARAIVA RIBEIRO
12 JOSÉ TARCISIO TEODOSIO DE OLIVEIRA

12 JOSE VALTEMIR BARREIRA
12 RAIMUNDO CLEITANO DIOGENES PAIVA
12 RUTH MARIA FERNANDES DE MATOS DOURADO
13 WILLAMES ALVES DE CASTRO
14 DIANA MENDES PINTO NOGUEIRA
14 FRANCISCA NEURISMAR CORREIA
14 MARIA MARIANO TEIXEIRA RODRIGUES
15 ALBERTO MOTA JÚNIOR
15 ANA CRISTINA FERREIRA MONTEIRO
15 ELEONE DE QUEIROZ HOLANDA
15 FRANCISCO AIRTON LOPES DA SILVA
16 DARCKLES MACK WILD MARQUES MARINHO
16 HELMA CRISTINA SABÓIA CARVALHO
17 ANTÔNIA EDNA VIANA DA SILVA
17 JOSÉ BOMFIM ALBUQUERQUE
17 VAN JOHNSON SOLOS DO MAR
18 MARIA DE FATIMA ALVES MARTINS
22 JOSÉ MESSIAS FILOMENO DA SILVA
22 LUCIA DE FATIMA BESSA DE MORAES

22 MARIA SANDRA CARNEIRO DE ARAÚJO
24 ANTONIO CARLOS CAMPELO COSTA
24 JOSÉ CARLOS MACHADO DE BRITO
24 MARTA MARIA ALMEIDA PESSOA
25 ANA MARIA MAGALHÃES DA CUNHA REGO
25 HERBERT ARAÚJO MEIRELES
25 JOÃO ALBERTO ALVES
25 PAULO ROBERTO BATISTA SILVA
26 IVANIRA HOLANDA BESERRA GOMES
26 MARIA ACACIO MENEZES PAZ
26 MARIA ARMINDA MALVEIRA FREITAS
27 MARIA BRIGIDA MAIA MATOS
27 MARIA ELCYRA CRAVEIRO MOURÃO
28 GEVALISIO CRUZ DE ARAÚJO
28 MARIA JULIA DA SILVA CRUZ
28 TANIA TEIXEIRA DE CARVALHO
28 VERA BRAGA DE MIRANDA 
29 MARIA VILANI OLIVEIRA LIMA
29 ZILMA DIOGENES PINHEIRO

É com pesar que comunicamos o falecimento da colega Vitoria Regia Marques Rodrigues 
no dia 12/11 e nos colocamos à disposição da família. 

Confraternização Natalina 
Data: 15 de dezembro

Local: Bouganville Buff et 
Horário: A par  r das 20 horas.

Nosso recesso será a par  r do dia 24/12 e retornaremos as 
a  vidades no dia 04/01. Agradecemos a compreensão de todos. 
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