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O vereador Ronaldo Lima, no uso de suas prenogalivas
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à Mesa, ouvido o Cotendo Plenário, satisfeitas as formalidades

regimentais, a presente MOçÃO DE APLAUSOS dirigida a jovem AMI SANTOS AIKAWA,
aluna do 9o ano do Ensino Fundamental ll da Escola Estadual Prof. ltael de tlattos pela
brilhante conquista do 3o Iugar no 6o Concurco de Redação promovido pelo NEC - Núcleo
de Educação em Câncer do Hospital de Câncer de Barretos - Hospital de Amor, gue na
edição de 20í8 teve como tema "Câncer de Pele: um olhar para a sua pele pode mudar a
sua vida".

Promovido, pelo NEC - Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Câncer de
Barretos - Hospital de Amor o Concurso de Redaçáo é um projeto que possui como público alvo
alunos do úttimo ano do Ensino Fundamental ll (9'ano) regularmente matriculados nas escolas
estaduais de Sáo Paulo e escolas municipais e privadas da cidade de Barretos, com o objetivo
de difundir o conhecimento, populaizar a ciência e estimular jovens talentos na investigação
científica para que no futuro, estes possam gerar conhecimento e inovaçÕes que beneficiem toda
a sociedade.

Esse ano em sua sexta edição o Concurso de Redação teve como tema - Câncer de Pele:
um olhar para a sua pele pode mudar a sua vida", que contou com a participaçao de milhares de
alunos matriculados no 9'ano do Ensino Fundamental ll-Anos Finais da Rede Pública Estadual
pertencente ao Estado de Sáo Paulo, bem como os alunos das escolas municipais e particulares
do município de Barretos, onde a jovem santafessulense, Ami Santos Aikawa, filha de Maria lnês
dos Santos Aikawa e Hélio KoitiAikawa, estudante do 9" ano do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Professor ltaelde Mattos (EEPIM) aposter sua redação selecionada por uma banca de
professores da unidade escolar e por uma Comissão Julgadora da Diretoria de Ensino de Jales
teve merecidamente sua redação encaminhada para Comissão Julgadora composta por
pesquisadores e educadores do Hospital de Câncer de Barretos, vindo a ser escolhida entre as
cinco redações finalistas do concurso, que congratulou a jovem Ami Santos Aikawa com o 30

lugar em Cerimônia de Premiaçáo realizada no úttimo dia 01 de agosto do conente ano.

Muito nos honra a recente conquista da jovem visto que, em poucas palavras Ami
conseguiu relatar de forma primorosa em sua redação intitulada "Corpo dourado e bem cuidado"
os riscos e as consequências da exposiçáo excessiva ao sol. Certo é que, a educação é de suma
importância na vida do ser humano e traz resuJtados abrangentes, vez que, por conta dessa
brilhante conquista os alunos ganhadores terão a oportunidade de realizarem um estágio no
Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Câncer de Barretos onde são
desenvolvidas várias atividades científicas e laboratoriais, com intuito de serem estimulados a
respeito da conscientizaçáo sobre o câncer e medidas de prevençáo.

Outrossim, nâo poderia deixar de ressaltar e destacar que não é de hoje que Santa Fé
do Sul participa do concurso, porém, foi a primetra vez que o município teve uma aluna
selecionada entre as finalistas e isso se deve ao empenho da Administração Municipal e ao
trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretária Municipal de Educaçáo, através de seu
Secretário, professores, coordenadores, diretores e demais funcionários que indiscutivelmente
não medem esforços para oferecer aos alunos de nosso município um ensino de qualidade

entendendo que a educaçáo é a porta de esperança de um presente e futuro melhorna formaÇo
de ipdivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável.
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Sendo assim este propositor, vem aplaudir e congratular de forma especial a conquista
desta jovem que é motivo de orgulho náo só para a família, mas para toda nossa sociedade,
sendo importante reconhecer, valorizar e incentivar para que ela continue a se dedicar aos
estudos, e se torne uma profissionalde sucesso.

/)
lue copia desta singela, porém sincera e justa homenagem seja endereçada a jovem

AMI SANTOS AIKAWA, extensiva aos seus pais, expressando os enómios desta edilidade,
rogando votos de mais sucesso e êxito em suas ações.

Sala das Sessôes Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
09 de agosto de 2018
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Aluna: Ami Santos Aikawa

Professora: Danilia Martim Costa Guilhem

Escola: E.E. Profe ltael de Mattos

Cidade: Santa Fé do Sul

Diretorie de Ensino: Jales

Corpo dourado e bem cuidado

O divino balanço do andar e da êxposição ao sol da ,,Garota de lpanema,, trouxe

consequências às mulheres bíasileiras? com certeza sim! Desde tempos imemoriais, as

pessoas acham as peles bronzeadas bonitas e a custa disso expõem seus corpos ao sol. Essa

exposição é o principalfator de risco ao câncer de pele.

Doença que ocorre por contã do desenvolvimento anormal de células da pele.

Segundo o lNcA, lnstituo Nacional do Câncer, 2Oo mil casos novos de câncer de pele são

diagnosticados por ano. Dado preocupante. Além da exposição excessiva ao sol, temos outros

fatores de risco: histórico familiar e pessoas de pele clara.

Desejar um corpo bronzeado sem a preocupação de proteção tem suas consequências,

a radiação ultravioleta que o sol emite preiudica a pele em 95% dos casos,30 % dos tumores

malignos são de cânceres de pele. Toda vez que você for se expor ao sol use protetor solar,

evite exposição direta entre 10 h e 16 h, use boné ou chapéu e óculos escuros.

A famosa canção de Tom Jobim e Vinícius representa a mulher brasileira. E diante

dessa representação, você deve saber que para ser exemplo de beleza deve ter

responsabilidade e cuidados com seu corpo. Com "Garota de lpanema" consciente de si não

mais estaremos diante de dados tão alarmantes.

,tr:.
b



09/08/2018 02í â2c1 860Scoodícâ96cã06cdcb76.jpg (3627rS080)

httr://www-hcâncerbar.etos.com. br/upbad/docy'O2 í a2c í 8re09coodÍca96c2m6cdcb76jpg
111

6"con.r*.o aeRedação

CANCER DE PELE a
a

um olhar para a sua pele
pode mudar a sua vida

PerÍodo para produção das redaçôes
De 3 dê êbrit â 25 de maio de 2018.

Premiação
to cotocado: l notebook
2o ao 50 cotocados: l tablet
5 finatistas: Estágio no Hospitat de Cáncer de Barretos

lnÍormações
www.hcancerbarrêtos.corn.bÍ/coÍtcurso-de_redacao-nec
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