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 Saiba mais sobre o “Eu Cidadão” em relatos do professor Lucas Otero e nas fotos deste material especial

Esta edição especial sobre o projeto  “Eu Cidadão” da Escola 
Estadual Quinzinho Camargo tem o apoio cultural da 

Folha de Piraju que há 57 anos está a serviço da cidade e região. 
Nossa gratidão aos  leitores e parceiros que nos motivam e 

permitem com seu apoio em outras plataformas, que possamos 
viabilizar materiais como este de abrangência social.

ESPECIAL FOLHA DE PIRAJU  DIAGRAMAÇÃO E EDIÇÃO FINAL  MARIA ÂNGELA RAMOS

Projeto “Eu Cidadão” 
da escola Quinzinho se destaca

 ALUNOS LEVAM ALEGRIA AO ASILO DE PIRAJU

Marina que reside no Asilo de Piraju e ganhou histórias de dois alunos. Uma alegria.

PÁGINAS 4,5,6,7,8,9,10
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F O N S E C Ã O
Ultimamente, vinha 
me acostumando a tra-
tá-lo assim: Fonsecão. 
Nem sei se ele gostava 
ou não. Mais fácil (e 
curto) do que cha-
má-lo pelo nome de 
batismo: Márcio Anto-
nio da Fonseca e Silva. 
Ufa! De tão comprido, 
parece até nome de 
rei. Ou de imperador. 
Meu cunhado, falecido 
no último domingo, 
27 de novembro de 
2022.  
Conheci-o quando ele 
ficou com a minha 
irmã e logo depois 
se casaram, em São 
Paulo. Cerimônia dis-
creta e íntima para um 
círculo pequeno de 
amigos que gostava do 
casal. Fui padrinho na 
cerimônia, pasmem. 
Ao que me lembre foi 
a última vez na vida 
que calcei sapatos. 
Que foram logo para 
a lata de lixo, findo o 
evento. 
Homem de maneiras 
afidalgadas e educação 
impecável em Recife, 
Pernambuco, pro-
vinha de uma longa 
linhagem de reci-
fenses ilustres. Logo 
formou-se em Far-
mácia e Medicina ao 
mesmo tempo, daí o 
doutor antes do nome. 
Fez Exército quando 
novinho, ocasião em 
que costumava posar 
de farda e galão, tipo 
autoridade, ou de re-
gata branca ao lado de 
uma moto preta (bem 
gatinho). 
As excepcionais reco-
mendações de sua for-
mação não tardaram a 
conduzi-lo ao sucesso 
profissional: de mu-
dança para São Paulo, 
onde passou a residir, 
foi logo inundado por 
cascatas de convites 
para que exercesse sua 
competência de altís-

simo nível: um estudo 
seu, sobre a Leishma-
niose, teve repercus-
são e aval internacio-
nal,  granjeando-lhe 
reconhecimento mun-
dial. Por esse trabalho, 
recebeu convite espe-
cial do Rei da Espanha 
para conhecer o país 
e proferir palestras, 
tarefas das quais se 
desincumbiu com o 
desembaraço low pro-
file de sempre.
Homem de coração de 
ouro, cuja humanida-
de sempre foi maior 
que sua vida, alerta, 
irônico, engraçado e 
divertido, trabalhou 
vários anos (junto 
com os doutores de 
Avaré, Paulo Novaes 
e depois seu grande 
amigo, Francisco No-
vaes, o “Chiquinho”) 
no Hospital do Ser-
vidor Público em São 
Paulo, no Ibirapuera, 
onde fez amizades que 
perduraram até sua 
morte. Muito atuante 
em sua especialidade 
maior, a Farmácia, fez 
parte das maiores as-
sociações nacionais da 

área, sempre cercado 
por respeito e reverên-
cia. Até alguns anos 
atrás, dirigia-se regu-
larmente até Brasília, 
convidado que era 
para palestrar sobre os 
temas que sempre lhe 
foram tão caros. 
Aposentado, junto à 
esposa, resolveu mu-
dar-se para Piraju, 
cidade que adorava. 
Não se cansava de can-
tar as belezas naturais 
e a vida pacífica da 
Estância, afirmando, 
como Cidadão do 
Mundo que era, que 

as paisagens locais 
faziam frente aos mais 
belos cartões postais 
do mundo. Adaptou-
-se tão bem ao modo 
de viver da “terrinha” 
que minha irmã che-
gava a considerá-lo 
muito mais pirajuense 
do que ela própria. 
Por aqui, nos oito anos 
que passou entre nós, 
granjeou grandes e 
sinceras amizades, que 
estiveram com ele até o 
seu final. 
Colaborador ocasional 
da mídia local, estava 
prestes a iniciar uma 

colaboração semanal 
com a Folha de Piraju 
on line, veículo que 
sempre lhe foi caro pela 
imparcialidade das ma-
térias e o carinho com 
que sempre o tratou. 
A homenagem que a 
Loja Maçônica local, a 
“Cavalheiros do Sul” 
lhe prestou, velando 
seu corpo no recinto 
dá bem uma ideia da 
grandiosidade moral e 
profissional do dr. Már-
cio Antonio da Fonseca 
e Silva, meu Fonsecão, 
cunhado e grande 
amigo.   

POR CARLINHOS BARREIROS, ESPECIAL
FOTOS ENVIADAS POR CARLINHOS BARREIROS
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Projeto “Eu Cidadão”  da escola 
Quinzinho  visita o  Asilo da cidade 

“EU CIDADÃO” 
um projeto 
do professor 
Lucas Otero 
no Ensino 
Médio junto 
à disciplina 
Eletivas da 
Escola Estadual 
Prefeito 
Quinzinho 
Camargo, no 
município de 
Piraju SP tem 
como objetivo 
trabalhar a 
questão de 
CIDADANIA 
com os alunos. 
Assim, o 
projeto foi 
dividido em 
entender a 
Cidadania 
civil - garantia 
de direitos 
relativos á 
liberdade, a 
Cidadania política - 
garantia de direitos 
à participação 
política e 
Cidadania social 
- garantia de 
direitos relativos à 
dignidade da vida 
humana. 
Direcionamos 
nosso projeto 
à parte social, 
“buscando valores 
que hoje são 
esquecidos por 
muitos de nós”, 
explica o professor 
Lucas. 
Nesse cenário 
trabalhar um 
pouco com 
pessoas que por 

algum motivo se 
encontram em 
casas de repouso 
sua equipe de 
alunos escolheu o 
Asilo São Vicente 
de Paula de Piraju, 
no município. 
“No decorrer do 
projeto”, segue 
explicando Lucas, 
“realizamos uma 
visita na qual, os 
alunos conheceram 
os idosos, e 
escutaram sobre as 
histórias de vida de 
cada um, onde cada 
aluno escolheu em 
especial um idoso 
para presentear e 
conversar”.
O projeto de fato 

motivou  muito 
os alunos “e 
também mostrou 
a importância 
do bem tratar e 
acolher os idosos 
dando atenção e 
carinho e gratidão 
por seus exemplos 
de vida”, relata 
Lucas.
Ao final do 
projeto a escola, 
o professor e a 
equipe do Asilo 
agradecem a 
participação de 
todos os alunos. 
A equipe que 
participou faz um 
agradecimento 
especial à 
prefeitura do 

município que 
disponibilizou o 
transporte aos 
alunos. Outro 
colaborador 
a quem eles 
agradecem “é o 
Professor da Sala 
de Leitura João 
Paulo de Lima 
que nos ajudou 
com os bordados 
nas toalhas 
personalizadas que 
oferecemos a cada 
um dos asilados”
 O contato com 
a realidade dos 
moradores do 
Asilo “trouxe 
uma experiência 
de compaixão e 
responsabilidade 

aos alunos, 
explica o 
professor 
Lucas, além de 
mostrar que é 
possível levar 
alegria a quem 
aparentemente 
está à margem de 
ter uma familia. 
Na verdade, o 
que quisemos 
vivenciar e 
mostrar às 
pessoas com o 
projeto é que a 
responsabilidade 
social pela 
condição dos 
idosos (que 
todos seremos 
um dia)  e sua 
vulnerabilidade
é da comunidade 
como um todo”.
E segue falando: 
“Nossos alunos 
puderam 

sentir isso em 
cada conversa 
e momento que 
estiveram lá. 
São pessoas que 
tiveram histórias 
gloriosas e que 
por algum motivo 
foram viver essa 
fase da vida ali. 
Manter um contato 
com eles sempre 
que possível, deu 
para perceber, 
pode fazer muita 
diferença”.
Na pandemia os 
asilados tiveram 
que ficar isolados 
até de familiares 
que costumavam 
visitá-los.

Trabalho de alunos da escola Quinzinho Camargo revisita história de asilados de Piraju, 
resgatando a dimensão da cidadania  dos que se tornam muitas vezes invisíveis para a sociedade
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piraju
Foro de Piraju
1ª Vara
Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, ., Centro - CEP 18800-000, Fone:
(14)3351-2896, Piraju-SP - E-mail: piraju1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001613-21.2015.8.26.0452
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Francisco Costa da Silva e outro

EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS, CONFINANTES, CONFRONTANTES E
ANTECESSORES EM LUGAR INCERTO, CONDÔMINOS E OUTROS EVENTUAIS
INTERESSADOS, AUSENTES E DESCONHECIDOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DO
PROCESSO DE USUCAPIÃO N.1001613-21.2015.8.26.0452, COM O PRAZO DE TRINTA
(30) DIAS.

A DOUTORA LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU, MM. JUÍZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRAJU, ESTADO DE SÃO PAULO, NA
FORMA DA LEI.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO, requerida por FRANCISCO COSTA DA SILVA e
sua esposa MARIA ANTONIA CORREA DA COSTA, tendo por objeto duas glebas de terras,
sendo uma com área de 18.0088 hectares, denominada Fazenda Santa Cruz, com origem na
matrícula 2316 do CRI de Piraju/SP, adquirida de José Augusto Matielo e sua esposa e a outra
área com 11.3807 hectares, denominada Fazenda São Francisco - Gleba E, com origem na
matrícula 3506 do CRI de Piraju/SP, adquirida de Tereza Magre Sbais, áreas localizadas no
distrito de Batista Botelho, município de Óleo/SP; possuindo confrontações e descrições
minuciosas nos autos à disposição de qualquer interessado. Ocorre que Além da descrição tabular
do imóvel contida na matrícula ser precária, houve descaracterização do todo do imóvel
originário, impossibilitando sua recomposição para regularização na esfera administrativa. O
levantamento do perímetro foi realizado por agrimensor competente, alegando os autores deter a
posse dos imóveis á mais de 12 anos, ou ainda 25 anos se somada à de seus antecessores, posse
esta mansa, pacifica e ininterrupta. Diante do exposto, pretendem através desta usucapião
regularizar parte certa do imóvel, requerendo a individualização das áreas e abertura de novas
matrículas. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, com prazo de 30 trinta dias, sendo o prazo para contestações de 15
dias, sob pena de confissão e revelia. O presente edital será publicado e afixado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piraju, aos 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA
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CIRURGIA PLÁSTICA EM ADOLESCENTES
O QUE ELES QUEREM MUDAR ?
O que eles querem 
mudar? E questões a 
se considerar!

De acordo com um 
ranking mundial 
de cirurgias plásti-
cas divulgado pela 
Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica 
(SBCP), o Brasil fez, 
em 2006, 700 mil 
intervenções, sendo 
15% em adolescentes 
entre 14 e 16 anos. 
Há 10 anos, esse ín-
dice estava em torno 
de 5%.
Ainda sobre esse 
ranking, foi verifica-
do que entre esses 
jovens, cerca de 70% 
eram mulheres e 
60% das operações 
foram realizadas com 
fins estéticos.
Muitos fatores fize-
ram com que a pro-
cura pela correção e 
pela transformação 
do corpo, por meio 
de cirurgia plástica, 
aumentasse entre os 
adolescentes. Entre 
esses fatores, desta-
cam-se a internet e o 
seu impacto no status 
quo e autoimagem, a 
própria globalização, 
o padrão de beleza 
estabelecido pela 
sociedade no geral, 
as facilidades de 
pagamento e acesso 
a esses procedimen-
tos e profissionais 
e a massificação da 
indústria de cosmé-
ticos.
O que deve ser ava-
liado é se esse desejo 
entre os jovens não 
acabe se transfor-
mando em uma 
obsessão em busca 
da aparência perfeita, 
do corpo perfeito, 
fazendo com que eles 
queiram mudar tudo 
a qualquer custo.
Por isso, o cirurgião 
plástico deve cons-
tatar se o corpo do 
adolescente que o 
procura ainda pode 
sofrer alguma mu-
dança e se há riscos 
para o seu desenvol-
vimento.
O que eles querem 
mudar?
As cirurgias de 
orelhas são as úni-
cas que podem ser 

feitas desde o início 
da adolescência, já 
que o crescimento 
do pavilhão auricular 
acontece na primeira 
infância, até os cinco 
anos de idade em 
média.
Cirurgias das ma-
mas: tanto a redução 
quanto o implante 
de próteses devem 
esperar o fim do 
desenvolvimento ma-
mário, que costuma 
ocorrer de dois a três 
anos após a primeira 
menstruação.
Cirurgias faciais, 
como as de nariz, 
queixo, mandíbulas e 
maxilares, precisam 
esperar que ocorra 
o crescimento ósseo 
total, pois há o risco 
de haver alterações 
dos resultados caso 

ainda ocorra alguma 
modificação do rosto 
depois do procedi-
mento.
Aos adolescentes 
do sexo masculino 
com ginecomastia 
(aumento da glân-
dula mamária que 
acontece em cerca de 
50% dos adolescentes 
durante o período 
de estirão) deve ser 
explicado que geral-
mente a regressão é 
espontânea em cerca 
de dois anos, não ha-
vendo a necessidade 
da retirada cirúrgica. 
Esta só é feita dian-
te de repercussões 
psicológicas impor-
tantes ou da não 
regressão total após 
esse período.

Importante frisar!
A tomada de decisão 
para que seja feita 
uma cirurgia plástica 
em um adolescente 
necessita obrigatoria-
mente passar pelos 
pais ou responsáveis 
por este, pela avalia-
ção de um cirurgião 
plástico capacitado e 
tem de ser considera-
da a sua maturidade 
física e emocional.
É primordial saber 
quais são suas moti-
vações e objetivos, 
além de ser muito 
claro quanto as 
possibilidades de 
resultados finais do 
ponto de vista físico, 
social e emocional. E 
importante lembrar 
que, de modo geral, a 
cirurgia estética não 
vai mudar a vida de 
uma pessoa. Por isso, 
se as expectativas 
forem irreais, será 
preciso acompanha-
mento psicológico.

Dr. Alexandre Kataoka 
- CRM 112.497 - RQE. 
38349 - Cirurgião plástico, 
Concursado pela Secretaria 
da Justiça e Cidadania do 
Estado de São Paulo, traba-
lha como médico concursa-
do do Instituto de Medicina 
Social e Criminologia do Es-
tado de São Paulo (IMESC), 
tem títulos de especialista 
e de membro-titular pela 
Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e membro 
da Sociedade Brasileira de 
Perícias Médicas e diretor 
do DEPRO da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Plástica.
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DEZEMBRO LARANJA E OS RISCOS DEZEMBRO LARANJA E OS RISCOS 
DO CÂNCER DE DO CÂNCER DE PELEPELE
Dra. Maria Paula Del 
Nero, dermatologista 
pela SBD faz alerta e 
enumera 10 fatores 
que nem todo mundo 
conhece e são fatores 
de risco para câncer 
de pele.
Por vivermos em um 
país tropical, no qual 
a incidência solar é 
alta, o tumor do tipo 
não-melanoma é o 
mais comum no Bra-
sil, correspondendo a 
30% de todos os diag-
nósticos de câncer 
segundo o Instituto 
Nacional do Câncer 
(INCA). Acontece 
que 3% dos tumores 
de pele são do tipo 
melanoma, mais raro 
e agressivo, que pode 
causar metástase e 
até a morte.
O uso do protetor 
solar adequado ao 
tipo de pele evita 
esse tipo de câncer, 
não se expor ao sol 
nos horários de pico 
(entre 10h e 16 ho-
ras) e fazer avaliação 
anual das pintas com 
um dermatologista, 
também são medidas 
protetivas. Mas, quais 
são os fatores de risco 
da doença?

Segundo a médica 
além da exposição 
solar, há mais 10 
fatores que nem todo 
mundo conhece. 
1. Pintas: “uma pinta 
ou marca de nascença 
é um tumor benigno”, 
diz a médica. A maio-
ria surge em crianças 
e adultos sem gran-
des problemas, mas 
“pessoas com muitos 

desses sinais têm um 
risco aumentado para 
desenvolver o mela-
noma”, alerta.

2. Pintas displásicas: 
são atípicas e, muitas 
vezes, parecem com 
pintas normais, mas 
têm características do 
melanoma. “Elas são 
maiores e têm uma 
forma ou cor anor-
mal. Podem aparecer 
na pele que é exposta 
ao sol, bem como na 
pele que, normal-
mente, está coberta, 
como nádegas ou 
couro cabeludo. Al-
gumas pintas displá-
sicas podem evoluir 
para melanomas”, 
descreve Dra. Maria 
Paula.
3. Pintas congênitas: 
as pintas de nascen-
ça são chamadas de 
pintas melanocíticas 
congênitas e o risco 
de virar um melano-
ma varia de 0% a 5%, 

dependendo do tama-
nho. Quanto maior a 
pinta, maior o risco.

4. Pele clara, sardas 
e cabelos claros: “o 
risco de melanoma é 
maior para brancos 
do que para os ne-
gros. Os brancos com 
cabelos ruivos ou 
loiros, olhos azuis ou 
verdes ou pele clara 
com sardas ou que se 
queimam facilmente 
têm um risco aumen-
tado para a doença.”
5. Histórico familiar: 
segundo a derma-
tologista, cerca de 
10% dos pacientes 
com melanoma têm 
histórico familiar da 
doença. “Por isso é 
recomendável que os 
familiares próximos, 
como pais, irmãos e 
filhos, façam autoe-
xame rotineiramente, 
consultem o der-
matologista regular-
mente e reforcem a 

proteção solar”, diz a 
médica.

6. Histórico individu-
al: pessoas que tive-
ram melanoma têm 
risco aumentado para 
desenvolver novos 
tumores. Do mesmo 
modo, quem já teve 
câncer de pele ba-
socelular ou espino-
celular também têm 
risco aumentado de 
contrair melanoma.
7. Imunossupressão: 
pacientes que passa-
ram por transplan-
te, que sejam HIV 
positivo ou que façam 
tratamentos que 
afetem severamen-
te o sistema imune, 
podem desenvolver 
melanomas.
8. Idade: “o melano-
ma é um dos cânce-
res mais comuns em 
pessoas com menos 
de 30 anos, especial-
mente em mulheres. 

Em casos familiares, 
o melanoma pode 
ocorrer em faixas etá-
rias ainda menores”, 
explica Dra. Maria 
Paula.

9. Gênero: antes dos 
50 anos, o risco é 
maior para as mulhe-
res; depois dos 50, 
o risco é maior em 
homens.
10. Xeroderma pig-
mentoso: Dra. Maria 
Paula conta que essa 
é uma condição rara 
e hereditária, resul-
tante de um defeito 
em uma enzima que 
normalmente repara 
danos ao DNA. Pesso-
as com esta condição 
apresentam maior 
risco de desenvolver 
melanoma e outros 
cânceres de pele em 
uma idade jovem, 
principalmente em 
áreas da pele expos-
tas ao sol.
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• Coloque areia nos vasos de planta. 
• Guarde pneus em locais cobertos.
• Deixe garrafas viradas para baixo.
• Amarre bem os sacos de lixo. 
• Limpe as calhas de casa. 
• Mantenha a caixa-d’água bem fechada.

NÃO DEIXE O
MOSQUITO NASCER.

EVITE ÁGUA PARADA E 
ELIMINE OS CRIADOUROS 

DA DENGUE, ZIKA 
E CHIKUNGUNYA.

Saiba mais em

www.gov.br/combataomosquito
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LOTERIAS CAIXA SORTEIAM MAIS 
DE R$ 125 MILHÕES NO FINAL DE SEMANA

Neste final de semana, as Lo-
terias CAIXA podem pagar 
mais de R$ 125 milhões aos 
ganhadores dos concursos 
desta sexta-feira (02/12) e 
sábado (03/12). Os sorteios 
são realizados a partir das 
20h (horário de Brasília), no 
Espaço da Sorte, localizado 
na Avenida Paulista, nº 750, 
em São Paulo (SP), com 
transmissão ao vivo pelas 

redes sociais das Loterias 
CAIXA no Facebook e canal 
da CAIXA no YouTube.
A Mega-Sena acumulou e 
pode pagar R$100 milhões 
pelo concurso 2.545, que 
será sorteado neste sábado 
(03/12). Por se tratar de 
um concurso com final 5, o 
prêmio recebe um adicional 
das arrecadações dos cinco 
concursos anteriores, con-

forme regra da modalidade. 
Caso apenas um apostador 
leve o prêmio principal e 
aplique na Poupança da CAI-
XA, receberá R$613,6 mil 
de rendimento no primeiro 
mês.
+Milionária:
O concurso de nº 28 da 
+Milionária será realizado 
neste sábado (03/12). Caso 
apenas um apostador leve o 
prêmio de R$ 20 milhões e 
aplique na Poupança da CAI-
XA, receberá R$ 122,7 mil 
de rendimento no primeiro 
mês.
 A +Milionária se desta-
ca por oferecer diversos 
prêmios. Na aposta simples, 
o apostador precisa marcar 
seis números e dois “trevos”. 
Para apostas múltiplas, po-
derá escolher de 6 a 12 nú-
meros e de 2 a 6 trevos. Nas 
lotéricas também é possível 
participar dos bolões. Mais 
detalhes sobre a +Milionária 
na página da modalidade.

 Super Sete:
O Super Sete pode pagar, 
nesta sexta-feira (02/12), 

prêmio de R$ 5,5 milhões 
pelo concurso 327. O Super 
Sete tem o mote “colunas”, 
em que o apostador marca, 
no mínimo, 1 número em 
cada uma das 7 colunas e no 
máximo 3 por coluna. Ganha 
prêmios quem acertar de 
três a sete colunas, indepen-
dentemente da ordem.
Canais  oficiais
de apostas:
Os únicos canais autorizados 
das Loterias CAIXA para 
venda dos produtos lotéricos 
e registro das apostas são as 
mais de 13 mil lotéricas CAI-
XA espalhadas pelo Brasil, 
o portal Loterias CAIXA, o 
app Loterias CAIXA, dis-
ponível gratuitamente para 
usuários IOS e Android, e o 
Internet Banking CAIXA, 
exclusivo para a Mega-Sena 
e correntistas da CAIXA.
O Bolão CAIXA só é co-
mercializado, com toda a 
segurança e com a entrega 
do recibo original de cota, 
nas Lotéricas CAIXA, não 
estando disponível em 
canais eletrônicos. Para o 
Bolão CAIXA, a lotérica 

poderá cobrar uma Tarifa de 
Serviço adicional de até 35% 
do valor da cota. Verifique 
os valores das apostas nas 
lotéricas CAIXA ou no site 
das Loterias CAIXA.
Os resultados são divulgados 
na página das modalidades 
no site das Loterias CAI-
XA, no app e nas lotéricas. 
Do valor arrecadado pelas 
Loterias da CAIXA, quase 
metade é destinado a repas-
ses sociais.
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