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DECISÃO JUDICIAL DIZ QUE  LICITAÇÃODECISÃO JUDICIAL DIZ QUE  LICITAÇÃO
DA HEMODIÁLISE DEVE SEGUIR EM FRENTEDA HEMODIÁLISE DEVE SEGUIR EM FRENTE
A Justiça de Piraju 
acatou a solicitação 
da empresa Euro e a 
empresa vai poder 
participar da licita-
ção para construção 
da hemodiálise.
O prefeito anunciou 
em seu facebook  no 
sábado à noite que 
havia recebido a co-
municação do desfe-
cho do caso através 
do advogado da pre-
feitura.
“O Meritíssimo Juíz 
de Direito de Piraju, 
acatou a solicitação 
da empresa Euro, 
entendendo em 
sua sentença que as 
exigências de nossos 
engenheiros estão 
acima das necessida-
des para essa obra, 
ou seja, exageradas, e 
os documentos apre-
sentados pela Euro a 
torna apta a partici-
par da licitação”.
José Maria disse que 
“ordem judicial é 
para ser cumprida” 
e que já na segun-
da-feira segue em 
frente a licitação da 
construção do centro 
de hemodiálise. 

“A empresa Euro 
entrará na licitação 
e caso seus preços fo-
rem menores do que 
os das outras em-
presas interessadas, 
então construirá essa 
importante obra para 
o município de Piraju 
e toda região”, decla-
rou José Maria. 
Ele concluiu dizen-
do que a prefeitura 
temum prazo para a 

construção porque 
houve a doação do 
terreno pela AASP, 
assim ele espera com 
essa definição agili-
dade e segurança. 
A fiscalização da 
obra ficará a cargo 
de nossa engenharia 
que de acordo com 
José Maria “será in-
transigente no cum-
primento dos prazos 
e na qualidade dos 
materiais utilizados 
pela empresa que for 
vencedora!”.
Na foto de máscara uma 
das viagens feitas pelo pre-
feito atrás de recursos para 
a central de hemodiálise.

José Maria disse que “ordem judicial é para ser cumprida” e que já na segunda-feira segue em frente a licitação da 
construção do centro de hemodiálise. 
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@drogacentropirajuoficial

Conheça a história da
linha Paula Cury

farmaciadrogacentopiraju
drogacentropirajuoficial

Rua Major Mariano, 818 - Piraju/SP
Segunda à Sexta 7h30 às 20h00

Sábado das 7h30 às 18h00
Domingos e feriados das 8h às 12h

Nossos canais de Atendimento
(14) 3352-6300
(14) 99783-2068 (Drogaria)
(14) 99887-1766 (Manipulação)

Manipulação e CosméticaMaMaM nana inin pipi upup lulu alal çaça ãçãç oãoã e CoCoC soso msms émém tété itit cici acacMM

La Belle Anti Âge
Creme Rejuvenescedor
com propriedades de
clareamento e anti rugas

La Belle Brillant à lèvres
Gloss Hidratante Labial com
Ácido Hialurônico,
Hidratação e Sensação de
Aumento Labial

La Belle Vitamine C
Sérum com Vitamina C 15%
Pele mais uniforme e
iluminada

La Belle Hydratant
Creme com Hidratação

Profunda e
rejuvenescimento

La Belle Le Botox Comme
Botox Like

Previne e diminui rugas e
linhas de expressão.
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Sorteio dos Sorteio dos 30 anos30 anos da Drogacentro da Drogacentro
reuniu milhares de pessoas em Pirajureuniu milhares de pessoas em Piraju
Com uma multidão 
na Praça da Matriz, 
a farmácia da Paula 
comemorou seus 30 
anos com uma grandiosa 
festa. Além do sorteio 
de três motos Honda 
Bizz, da Promoção: 
“A DROGACENTRO 
TRINTOU E VOCÊ 
GANHOU”, foi sorteado 
para as pessoas 

presentes no evento,  3 
Smartv, 3 churrasqueiras 
elétricas, 6  vale compras 
no valor de R$ 500,00 
cada,  uma panela 
elétrica, um ferro de 
passar roupas e uma 
panela elétrica. 
 
Tudo aconteceu  em 
um clima de alegria, e 
Paula Cury agradeceu 

emocionada a todos 
os presentes de Piraju 
e região que foram 
celebrar com ela e toda 
a equipe da Drogacentro 
esse momento único 
repleto de  boas histórias  
e felicidade. Hoje a 
farmácia da Paula tem 
uma equipe de 70 
colaboradores  a quem 
ela deixou seu carinho e 
gratidão.
A Drogacentro foi 
inaugurada em fevereiro 
de 1993, e hoje é uma 
farmácia completa, com 
drogaria, perfumaria, 
produtos de academia 
e manipulação de 
fórmulas homeopáticas 
e alopáticas. Há dois 
anos, também passou a 
ser clinica de vacinação, 
sendo uma das primeiras 
do estado de São Paulo 
a obter a autorização.   
Em 2022 a farmácia 
obteve autorização 
para manipulação 
de medicamentos 
veterinários, o que foi 
uma grande conquista. 
Este ano a farmácia 
iniciou o projeto da 
Rota Bem Estar e Saúde, 
onde toda semana 
realiza entrega de 

medicamentos em toda 
região, sem custo da 
entrega. 
 
A rota contempla: 
 
Toda Quarta feira: 
Manduri, Óleo, São 
Berto, Bernardino de 
Campos, Ipaussu e 
Taguaí. 

Toda Quinta feira: Sarutaiá, 
Timburi, Fartura, Taguaí, 
Taquarituba, Tejupá, 
Taquaras Ribeirão 
Bonito. 
 
Toda Sexta feira: Manduri, 
Óleo, São Berto e Águas 
de Santa Bárbara. 
 
É só ligar: 14 33526300 
ou WhatsApp 

Ficou na história e na alegria dos que participaram dessa iniciativa inédita e positiva
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Os ganhadores das 3 MOTOS HONDA BIZ 0KM 
sorteadas dia  11/02/2023 
na Praça Ataliba Leonel  
Clarice Sanches Trova
Evelini Santana Rosa 
Arlindo Ap. Dos Santos
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LED 100% será mais um legado LED 100% será mais um legado 
da gestão José Maria Costada gestão José Maria Costa

A Estância Turística de 
Piraju já está com prati-
camente todas suas ruas 
iluminadas pela nova e 
moderna iluminação de 

LED. A nova luz, vista 
de cima como mostra 
a foto tirada no bairro 
Alto da Boa Vista, mu-
dou a “cara” da cidade ..

A Luz de Led em toda 
cidade foi uma pro-
messa de campanha 
do prefeito José Maria 
Costa, que vem sendo 
cumprida, e mostra o 

compromisso do pre-
feito com bem-estar e 
segurança da população 
e o profundo controle 
nos gastos públicos, 
pois o led por usar uma 

tecnologia avançada, 
gera uma grande econo-
mia na conta de luz da 
iluminação pública.

Zé Maria fez questão de 
acompanhar de perto 
todo o processo para ins-
talação das luzes e sem-
pre cobrou qualidade e 
eficiência no trabalho de 
todas as pessoas envol-
vidas. Ao todo são quase 
5 mil pontos que estão 
sendo trocados pela luz 
de led, inclusive nos 
bairros mais afastados da 
cidade, onde a ilumina-
ção era bem precária ou 
quase inexistente.
O prefeito se orgulha 
em dizer que Piraju foi 
uma das pioneiras no 
trabalho de trocar toda a 
iluminação, o que coloca 
nossa estância turística 
na vanguarda e tem no 
Led um dos legados que 
José Maria vai deixar 
para as futuras adminis-
trações.

O trabalho para a colo-
cação de 100% do LED 
continua  e deve ser con-
cluído totalmente ainda 
no primeiro semestre 
deste ano.

Quase toda cidade está iluminada. Prefeito quer os 100% ainda neste semestre de 2023
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POR CARLINHOS  BARREIROS, ESPECIAL 
RETALHOS DE CETIM 
O carnaval de Piraju  por quem viveu a história com fotos nas próximas páginas
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MEMÓRIA/CARLINHOS BARREIROS

Quando Piraju tinha 
cinco escolas de samba, 
eu e Dito Barone fomos 
dar uma assessoria para 
a sexta: A.U.M.A, da Vila 
Cantizani, com acento 
tônico no U: nada de ler 
como ALMA não. Iria 
ficar parecendo carnaval 
num centro espírita.
Rapaziada boa da vila, 
todos estourando de 
energia: Rodolfo, Edinho, 
João, Mauricinho, 
Mandura, Cátia... A 
escola acabou saindo por 
dois anos e encantou no 
primeiro, com “O Mundo 
Maravilhoso do Cinema” 
em que telão imenso 
cheio de luzes era o 
abre-alas. Recentemente 
– ao que me parece – 
tentou um revival como 
bloco: não sei nada dos 
resultados.
Quando Piraju tinha seis 
escolas de samba então, a 
lembrar: J A (Juventude 
Alegre), Bairro Alto 
(Leão do Morro), Estação 
Primeira da Vila Tibiriçá, 
Príncipe Negro (Vila São 
José), Mestre Crispim e 
a nossa, recém criada, 
os desfiles aconteciam 
em duas noites, sábado 
e domingo, com as 
campeãs se apresentando 
na terça feira. A disputa 
era dura e a vitoriosa 
escolhida por um júri 
que só tinha gente fina 
e estilosa nele, além de 
competentes: Selminha 
Tucunduva, Wanda 
Padilha, Margarida Orcesi 
Pedro, Ruth Carvalho 
Barreiros, Maria Tereza 
Anibal Caramaschi, 
Mestre Dickinson... 
Selminha, por exemplo, 
no ano em que usou 
aquele top de lantejoulas 
douradas brilhou mais 
que todas as escolas 
juntas! 
No imaginário popular 
da avenida, o famigerado 
“povão”, o júri sempre 
favorecia a J A, já 
que seus membros 
costumavam ser da high 
society e o resto das 
escolas era composta de 

pobres. Tinha pobre no 
júri¿ Ah, nem me lembro. 
Acho que não. E a J A era 
a escola dos “riquinhos”, 
não se esqueçam. 
Riquinhos ou não, sabiam 
fazer um carnaval do 
barulho. Sua bateria, 
perfeita e uníssona, 
nunca foi igualada. O 
carnaval pirajuense deve 
à J A o mérito de ter 
sido a primeira escola a 
usar alegorias imensas, 
que às vezes ficavam até 
entaladas na avenida, 
devido ao seu gigantismo. 
Com alas luxuosas, 
grandes e belas, a J A fez 
história: para completar, 
a escola ainda cantava 
seu samba-enredo! Todas 
as alas e até a comissão 
de frente cantava! Estou 
dizendo isso porque 
as outras escolas não 
cantavam, nenhuma 
delas, da Estação à A. 
U. M. A, passando pelo 
Bairro Alto ou Príncipe 
Negro. Alguém filosofou 
depois, numa reunião 
de  jurados, que por 
sua baixa condição de 
vida e complexos de 
inferioridade latentes, 
seus integrantes teriam 
vergonha de abrir a boca 
em público e cantar. 
Resumindo: os ricos 
cantavam numa boa e os 
pobres não, de vergonha. 

Será ?
Acho que até faz sentido. 
Complexo de vira-lata. O 
Bairro Alto, por exemplo, 
demorou anos para fazer-
se ouvir. Nem o leão, 
símbolo da escola, rugia. 
A pretensa rivalidade na 
avenida entre Juventude 
Alegre e Bairro Alto era, 
sinto dizer, verdadeira. 
Não que a Joceley 
Medalha e a Tânia Guerra 
(porta-bandeiras de uma 
e de outra) fossem se 
engalfinhar em pleno 
desfile, o que seria até 
muito divertido. Ou que 
Mestre Tufi (bateria 
da JA) fosse dar um 
sossega-leão no Mestre 
Marquinho, coitado 
(bateria do Bairro). A 
coisa era bem mais sutil. 
Passaram-se muitos 
anos até que o Leão 
do Morro conseguisse 
chegar ao mesmo nível 
da Juventude. Devem 
ter suspirado de alívio 
quando supostamente 
atingiram esse patamar. 
Se bem que os três 
primeiros desfiles do 
B A foram históricos: 
“Maravilhas do Mundo 
Infantil”, com sua 
casinha João & Maria 
feita de bolachas; “O 
Incrível Mundo do 
Circo”, com o atirador 
de facas e a mocinha 

na roda e o globo de 
ferro com a moto 
dentro e “Maravilhas 
da Atlântida”. Eu sei. 
Sei de tudo isso porque 
eu estava lá. Escrevi e 
musiquei alguns desses 
sambas-enredos. Sempre 
fui Bairro Alto. Afinal, 
morei mais de 30 anos lá. 
Só não estava presente 
quando Tunhé, Sirley, 
Taio, Janete, Peixinho e 
Vivi lançaram a “pedra 
fundamental” do Leão. 
Mas no resto sempre 
estive presente e vibrei 
quando o Leão começou 
a ganhar carnavais, um 
após o outro. 

Bye, bye Juventude 
Alegre: na decadência 
dos “riquinhos”, a 
revolução finalmente 
chegou!
No começo dos Anos 
2000, o prefeito de 
Piraju, eleito pela igreja 
católica local, suspendeu 
os desfiles por dois anos 
em seguida, sabe-se lá 
porque. A igreja católica 
sempre abominou o 
carnaval, já que diversão, 
prazer, gays e mulheres 
seminuas é tudo que 
ela sempre demonizou. 
Quando o evento 
retornou, sem júri e 
sem premiação, fez-se 
o fiasco que permanece 

até hoje. Puff! As escolas 
foram morrendo uma a 
uma e o que temos hoje 
é uma infeliz paródia 
dos Anos Gloriosos. Vi a 
programação do Carnaval 
da Estância deste 
ano: muito obrigado, 
mas prefiro ficar na 
NETFLIX. 
- Alguns flashes 
históricos do carnaval de 
rua pirajuense: Peixinho 
na fantasia de “Suta, o 
Príncipe da Atlântida” – 
Rono atado e preso no 
carrinho alegórico depois 
do desfile na avenida 
pois a J A “esqueceu” 
de resgatá-lo – Adriana 
Cury, fantástica na 
sua fantasia cravejada 
de negro “O Beijo da 
Mulher Aranha” – 
Royce do Cavaco (por 
onde anda¿) puxando 
os sambas-enredos da 
Juventude – A multidão, 
coitada, esperando horas 
intermináveis entre o 
desfile de uma escola e 
outra – Elianinha Pereira 
conduzindo a ala infantil 
da Juventude Alegre – O 
artista plástico e escritor 
João Reymão dedicando 
todo seu glamour e 
savoir-faire à glória 
da Estação Primeira, a 
escola da Baiana -  Vera 
Kuhn e Arlette Rocha, 
J A: professoras e boas 
de samba - Peixinho 
novamente, vaiado 
e alvo de latinhas na 
avenida, quando trocou 
o Bairro Alto pela J A - 
Os políticos, aspones e 
puxa-sacos no palanque, 
figuras gotescas achando 
que estavam acima da 
Folia.... Tudo retalhos 
de cetim, que o Tempo 
já transformou em 
memórias...        

O autor é 
escritor e 
jornalista 
colaborador 
de várias 
plataformas 
digitais.  
Escreveu o livro “Insânia, o lado 
escuro da Lua”  e prepara uma nova 
obra para breve.  Já venceu concurso 
de contos e foi colaborador dos 
jornais Folha de Piraju, Observador 
e Jornal da Cidade. Continua 

colaborando de forma especial com 

a Folha de Piraju. É colaborador 

regular do blog  Farol Notícias de 

Itaí.
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DONA MARIA DO PITO E OUTRAS FOTOS/ ARQUIVO FOLHA DE PIRAJU



Folha de Piraju                
leia mais em

folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       

  1120 A 26  DE FEVEREIRO  DE 2023 | MEMÓRIA
CARLINHOS BARREIROS/ESPECIAL

 ARQUIVO FOLHA DE PIRAJU JUVENTUDE ALEGRE
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 ARQUIVO FOLHA DE PIRAJU BAIRRO ALTO/ CLÓVIS LOPES
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Mãe vítima de covid é homenageada 
pela fi lha no dia de seu casamento

 Maria Simone realiza o sonho da mãe  e ela e as irmãs Marcela, Márcia e Mariana (entrando na Igreja com o bisneto Yuri, 
com a foto da mãe Irany)  prestam homenagem e se despedem durante a celebração do casamento no início deste mês.
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HOMENAGEM 

Se você conhecer a Maria 
Simone vai ver que além 
de ser uma boneca, rosto 
perfeito, garota linda mesmo, 
embora tenha 4 filhos, alguns 
já adultos, tem uma beleza 
interior que nos acolhe 
de chegada com seu largo 
sorriso.
Chega a emocionar a 
sensibilidade que ela irradia 
pessoalmente e até por 
mensagem de voz e telefone, 
tamanha sua bondade e 
lucidez.
Foi muito sofrido e chorado 
por ela e as irmãs Márcia, 
Marcela e Mariana verem 
a mãe Irany Benedicta dos 
Santos Silva  partir de Covid 
19 dia 13 de janeiro de 2021 
durante a pandemia. Irany 
partiu depois de muita luta 
para sobreviver sem se 
despedir de perto das suas 
meninas, já que as regras do 
funeral para quem faleceu 
de COVID 19 são ainda hoje 
bem rígidas, sem velório. É 
como se as pessoas se fossem 
na solidão, um processo que 
deixa traumas e tristeza para 
muitas familias e amigos.
Maria Simone no entanto, 
nesse período todo de luto 
não desistiu de sua intenção 
de prestar uma homenagem 
digna da amorosidade de sua 
mãe. 
Assim, ao marcar seu 
casamento (um sonho 
de sua mãe Irany) no 
Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida em Piraju teve 
a ideia de que junto com 
o momento de felicidade 
do qual toda familia e 
amigos participaram, que 
essa fosse também uma 
oportunidade de que ela e as 
irmãs finalmente pudessem 
realmente dizer adeus e 
prestar uma homenagem 
para a mãe que tanto 
amavam.
Segue na 
próxima página
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A mãe de Maria Simone, 
dona Irany Benedicta dos 
Santos Silva era devota de 
Nossa Senhora Aparecida 
e muito fervorosa. 
A devoção, o amor e 
dedicação pelas filhas 
e família marcou a sua 
existência e a delas.

Maria Simone conta 
que ela e o marido José 
Aparecido Bernardo 
tinham uma vida em 
comum há 30 anos, mas 
não eram casados e era 
“um sonho de minha mãe 
que a gente se casasse”. 
Ai “consegui realizar o 
sonho dela me casando 
como era também um 
sonho meu no dia 
12 de fevereiro dia 
do seu aniversário”.
Maria Simone e José 
têm quatro filhos  Raul, 
Jonathan, Deividy e 
Raiane e um netinho  
Samuel.

Realizar sonhos, prestar 
homenagens, celebrar 
mesmo as despedidas, 
com emoção de quem 
sabe o quanto quem 
partiu nos amou, e 
significou em nossas 
vidas, é um meio hábil 
de lembrar a riqueza das 
histórias de muitas vidas   
que mudaram a nossa 
com a luz do seu amor e 
cuidado como Irany com 
as filhas. 

Maria Simone 
personificou nessa 
tocante crônica da
vida real o que muitas 
famílias viveram durante 
a pandemia.  Sua forma de 
encarar a vida, no entanto 
traz para todos nós  a 
realidade daquela frase: 
sempre fica um pouco de 
perfume nas mãos dos que 
oferecem flores. 

Foram flores que a mãe de 
Simone sempre ofereceu 
a todos que conviviam 
com ela.
Maria Simone resume essa 
homenagem numa forma 
de gratidão pela vida de 
Irany. Como disse sua 
irmã  Mariana que entrou 
na Igreja com a foto de 
sua mãe:  “ Ira pode ir 
tranquila seu rebanho está 
pronto”.

       folhadepiraju.com folhadepiraju.com 

Homenagem da família  a Irany Benedicta dos Santos Silva

Simone realiza o sonho da mãe , na foto com o marido, fi lhos e neto Samuel

    14Folha de Piraju       folhadepiraju.com
      
      @folhadepiraju       

19 DE FEVEREIRO  DE 2023 | PIRAJU19 DE FEVEREIRO  DE 2023 | PIRAJU
HOMENAGEM 

Irany morreu vítima de Covid 19 há dois anos:  “Ira pode ir tranquila que seu rebanho está pronto”.

Padre Davi celebrou o casamento de Maria Simone e José.  Mesmo com atraso das irmãs 
por conta da chuva, ele esperou com alegria. Simone deixa aqui sua gratidão por tanta paciência.
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 Familia homenageou  Irany Benedicta dos Santos Silva
As irmãs realizando o sonho da mãe de casas Maria Simone
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Uma das irmãs escreveu no Facebook

Casamento de Maria Simone e José Bernardo selou  a homenagem 
de despedida de Irany. No dia casamento choveu bastante. Simone nos disse:  
“Foram as lágrimas de emoção de minha mãe. Depois abriu um sol. A alegria dela 
de se ver cercada pelo carinho de podermos fi nalmente nos despedir.
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ABORDAGEM PREVENTIVA É DESTAQUE NO ABORDAGEM PREVENTIVA É DESTAQUE NO 
COMBATE ÀS DROGAS E AO ALCOOLISMOCOMBATE ÀS DROGAS E AO ALCOOLISMO

O dia 20 de feverei-
ro no Brasil é a data 
Nacional de Combate 
às Drogas e ao Al-
coolismo com ações 
de conscientização, 
prevenção e alerta 
para o problema 
das drogas lícitas 
e ilícitas que tem 
afetado a vida de 
milhões de pessoas 
e suas famílias. No 
Brasil, de acordo com 
dados do Sistema de 
informações sobre 
Mortalidade (SIM), 
em 2020, mais de 
11 mil mortes fo-
ram relacionadas a 
transtornos mentais 
e comportamentais 
em decorrência 
do uso de álcool e 

outras drogas. Em 
todo o mundo, a 
Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
estima que cerca de 
5% da população, 
com idade entre 15 
e 64 anos, consome 
drogas ilícitas e sofre 
com os malefícios e a 
dependência.

Os problemas cau-
sados pela depen-
dência de drogas 
ilícitas e pelo uso 
abusivo de drogas 
lícitas prejudicam 
tanto o indivíduo 
quanto a sua família, 
com impactos para 
toda a sociedade. A 
psiquiatra da Rede de 
Hospitais São Camilo 

de São Paulo, Dra. 
Aline Sabino, escla-
rece que o problema 
das drogas precisa 
ser enfrentado em 
diversos níveis. “No 
preventivo, preci-
samos evitar que os 
jovens tenham uma 
primeira experiência 

em relação ao uso de 
drogas. Em seguida 
é preciso atuar para 
ajudar as pessoas que 
já experimentaram 
ou que fazem uso 
ocasional de drogas, 
evoluam para o uso 
nocivo, e possível de-
pendência”, comen-
tou o psiquiatra.

O Relatório Mundial 
sobre Drogas, de 
2022, do Escritório 
das Nações Unidas 
sobre Drogas e Cri-
me (UNODC) indica 
que cerca de 284 
milhões de pessoas, 
entre 15 e 64 anos, 
usaram drogas em 
2020, 26% a mais do 
que dez anos antes. 
Na África e na Amé-
rica Latina, as pes-
soas com menos de 
35 anos representam 
a maioria das pes-
soas em tratamento 
devido a transtornos 
associados ao uso de 
drogas. Globalmente, 
o relatório aponta 
que 11,2 milhões de 
pessoas no mundo 

usaram drogas em 
2020. Cerca da me-
tade deste número 
vivia com hepatite 
C, 1,4 milhões vi-
viam com HIV, e 1,2 
milhões viviam com 
ambos.

Entre as drogas lícitas 
mais consumidas 
temos o álcool e o 
cigarro, que podem 
causar câncer, pro-
blemas cardíacos e 
respiratórios, impo-
tência sexual, ansie-
dade e muitos outros 
problemas. Segundo 
estudo de 2020 da 
Organização Pan-a-
mericana da Saúde 
(OPAS/OMS), ligada 
a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), 
só o consumo de 
álcool foi responsável 
por uma média de 
cerca de 85 mil mor-
tes por ano durante 
o período de 2013 a 
2015 nas Américas, 
onde o consumo per 
capita é 25% supe-
rior à média global. 
Medicamentos sem 

prescrição médica, 
anorexígenos e ana-
bolizantes são outros 
tipos de drogas lícitas 
que causam disfun-
ções como rompi-
mento das veias, 
danos no fígado, rins 
e estômago e outros 
problemas físicos e 
mentais. 

“Temos que falar 
abertamente deste 
problema e trabalhar 
a prevenção como 
ponto fundamental 
para o controle desse 
problema, além de 
reduzir gastos com 
saúde e a perda de 
anos de vida de 
milhares de pessoas 
por incapacidade ou 
morte precoce. Além 
disso, as várias pos-
sibilidades de inter-
venção e tratamento 
devem estar disponí-
veis com a condução 
realizada por pro-
fissionais de saúde 
com uma abordagem 
multidisciplinar”, 
afirmou a psiquiatra, 
Dra. Aline Sabino.

Em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que cerca de 5% da população, com idade entre 15 e 64 anos, consome drogas 
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AMIZADE & TURISMO
“ Que emoção assistir a 
escola passando. Simples e 
emocionante “,  diz Juciel. 
Juciel Antunes dos Santos.  
que com a esposa Regina veio  
de  Araçariguama passar o 
Carnaval em Piraju e fez um 
tour pela cidade.
Na ocasião, naqueles dias, 
o rio já demonstrava que ia 
subir, mas ainda foi possível 
ter acesso a alguns locais que 
estão agora fechados devido 
ao estado de alerta e também 
conseguiram ir ao carnaval de 
rua, no desfile do Bairro Alto. 
Juciel gosta de tirar fotos e 
aqui vai um pouco da história 
dessa viagem de fevereiro de 
2023 a Piraju.  Eles já vieran 
outras vezes, sempre se 
hospedando na casa do casal 
de amigos Olavo  Marques e 
Lurdinha Ribeiro além dos 
filhos Danilo e  Franciene.
Regina morou na cidade há 
muitos anos e fez aqui essa 
grande amiga, Lurdinha.
Na estadia em Piraju eles 
aproveitaram para comemorar 
o aniversário de Juciel.
Agradecemos ao casal  por 
enviar as fotos e contar essa 
singela e  festiva história que 
passa pelas inesquecíveis 
belezas da Estância. A 
amizade verdadeira é aquela 
que faz a diferença e continua 
a crescer perto ou mesmo a 
distância. 
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Estudo revela relação do cérebro 
com perturbações mentais
Um estudo recém publicado 
pela revista científi ca 
internacional “Journal 
Health And Technogy” 
revelou detalhes sobre a 
relação do nosso cérebro 
com as perturbações 
mentais. 
Ter saúde mental é: estar 
bem consigo mesmo e com 
os outros. Os distúrbios 
cerebrais são doenças 
causadas por um problema 
real no funcionamento 
do sistema nervoso, que 
interfere na capacidade do 
cérebro de receber e enviar 
sinais adequadamente. 
Eles não são causados por 
nenhum dano estrutural 
ou lesão no sistema 
nervoso”, diz trecho. 

Conforme os 
pesquisadores, os PhD em 
Neurociências, Fabiano de 
Abreu Agrela e a Roselene 
Espírito Santo Wagner, as 
causas ou fatores de risco 
para os distúrbios podem 
variar de predisposição 
genética a eventos 
traumáticos ou mesmo 
abuso de drogas. Ainda 
segundo o artigo, existem 
diversos transtornos 
mentais, como ansiedade, 
depressão, esquizofrenia, 
transtorno bipolar, entre 
outros.
“Uma vez que o paciente 
entra na fase de mania, 
caracterizada por episódios 
de alegria, euforia e humor 
extremo, seu cérebro 
muda completamente. 
O córtex pré-frontal, 
área associada ao 
planejamento, expressão 
da personalidade e tomada 
de decisões, recebe mais 
sangue do que o normal”, 
explicou o estudo. 
Um transtorno de 
ansiedade pode se 
desenvolver quando 
situações estressantes 
provocam respostas 
inadequadas ou quando a 
pessoa é sobrecarregada 
por eventos. Os 
transtornos mentais 
costumam ter quadros 
específicos, mas é comum 
encontrar pacientes nos 
quais os sintomas são 
bastante semelhantes. 
“Por exemplo, uma 

pessoa diagnosticada 
com transtorno de 
ansiedade generalizada 
pode apresentar sintomas 
de depressão, enquanto 
uma pessoa deprimida 
pode apresentar traços 
de ansiedade. Algumas 
pessoas entendem que 
falar em público é uma 
atividade estimulante. 
Outros, no entanto, 
odeiam e ficam ansiosos, 
experimentando 
sentimentos como suor, 
medo, aumento da 
frequência cardíaca e 
tremores. Pessoas sujeitas 
a essas reações podem 
evitar falar mesmo na 
frente de um pequeno 
grupo. Os médicos 
acreditam que algumas 
dessas tendências podem 
ser hereditárias, mas 
algumas provavelmente 
são adquiridas pela 
convivência com 

pessoas ansiosas ou 
pelo tipo de rotina de 
vida. Dependendo do 
nosso estado emocional 
e psicológico, o corpo 
pode gerar reações 
físicas como dor ou 
doença, em um processo 
que é conhecido como 
somatização, quando isso 
ocorre com frequência, é 
chamado de transtorno de 
somatização”.
Os pesquisadores ainda 

afirmaram que “Corpo 
e mente formam um 
conjunto indissociável. 
Tendemos a pensar 
na linguagem corporal 
como algo que reflete 
e expressa nossos 
estados internos para o 
mundo externo. Mas, 
curiosamente, também 
funciona ao contrário: a 
posição do nosso corpo 
também influencia a 
maneira como pensamos 
e sentimos. O ditado 
“mente sã, corpo são” é, 
portanto, uma realidade, 
assim como o contrário 
também é verdadeiro. 
Se a mente não estiver 
sã, o corpo pode acabar 
sofrendo as consequências, 
dando origem a doenças 
psicossomáticas.” 
Existe um binômio, mente 
e corpo funcionam de 
forma interdependentes, 
nosso organismo reage 

como um todo, aos 
estímulos internos, 
bem como qos eventos 
externos.

O professor Fabiano de 
Abreu também comentou 
sobre o artigo: “arrisco 
dizer que a quantidade de 
pessoas com transtornos 
mentais é bem maior que 
revelado nas estatísticas. E 
que a sociedade brasileira é 
uma das que mais sofre no 
mundo, por ser o país mais 
ansioso do mundo.”
Estamos expostos a 
estímulos estressores na 
vida urbana moderna, de 
forma tanto virtual como 
no mundo real.
As doenças, síndromes 
e transtornos mentais, 
afetarão  dois de cada três 
brasileiros nos próximos 
anos. ]É uma estática 
que infelizmente vem se 
cumprindo.É preciso estar 
atento a prevenção das 
doenças mentais de forma 
primária,  bem como a 
recuperação e cuidados 
terapêuticos nos prejuízos 
já instalados.

Sobre Dra Roselene Espírito 
Santo Wagner -Também 
conhecida como Dra. Leninha, é 
Ph.D em Neurociências, Dra em 
Psicologia, Mestre em Psicanálise 
e Neuropsicóloga especialista no 
tratamento de diversos transtornos, 
além de ser habilitada para aplicação 
de testes psicométricos reconhecidos 
mundialmente.
Dra. Leninha tem participação 
em diversos programas de rádio e 
televisão, assim como periódicos e 
revistas nacionais e internacionais.  

Sobre Fabiano de Abreu

Dr. Fabiano de Abreu Agrela 
Rodrigues, é um Pós-doutor e PhD 
em neurociências eleito membro da 
Sigma Xi, The Scientific Research 
Honor Society e Membro da Society 
for Neuroscience (USA), Mestre em 
Psicologia, Licenciado em Biologia 
e História; também Tecnólogo em 
Antropologia com várias formações 
nacionais e internacionais em 
Neurociências e Neuropsicologia. 
É diretor do Centro de Pesquisas e 
Análises Heráclito (CPAH), Cientista 
no Hospital Universitário Martin 
Dockweiler, Chefe do Departamento 
de Ciências e Tecnologia da Logos 
University International, Membro ativo 
da Redilat, membro-sócio da APBE 
- Associação Portuguesa de Biologia 
Evolutiva. Membro Mensa, Intertel e 
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“Nossa Senhora da Conquista”
   Padre Luiz Antônio Pereira

“Nossa Senhora 
da Conquista” - La 
Conquistadora - é a 
primeira imagem de 
Maria venerada no 
território que hoje 
pertence aos Esta-
dos Unidos. Trata-
-se de uma imagem 
de 80 cm de altura, 
feita em madeira, 
venerada hoje na 
Basílica de Santa Fé, 
Novo México. Ela 
foi levada da Cida-
de do México para 
Santa Fé por Frei 
Alonso de Bena-
vides, sendo o dia 
da sua chegada 25 
de janeiro de 1626, 
fato registrado no 
diário do Frei.
Originalmente, era 
conhecida como 
Nossa Senhora da 
Assunção. A mu-
dança de nome para 
o de “Conquista-
dora”, é devida ao 
governador Diego 
de Vargas, que de-
cidiu levar consigo 
a imagem nas suas 
viagens pelo terri-
tório de Novo Mé-
xico, especialmente 
na luta contra a 
revolta de Pueblo. 
Ele confiou à Nossa 
Senhora a retoma-
da dos territórios 
perdidos, da forma 
menos sangrenta 

possível. Mais re-
centemente, Nossa 
Senhora da Con-
quista recebeu ou-
tros nomes, como 
“Nossa Senhora 
Conquistadora dos 
Corações”, e, “Nos-
sa Senhora da Paz”. 
Estas mudanças, 
introduzidas pelo 
Arcebispo Robert 
Sanchez, buscam 
promover a recon-
ciliação com os 
moradores originais 
daquelas regiões, 
anteriores à coloni-

zação espanhola.
Quando finalmen-
te Diego de Vargas 
voltou das suas 
viagens, no ano de 
1693, e a imagem 
de Nossa Senhora 
retornou à cidade 
de Santa Fé, foi ins-
taurada uma festa 
de comemoração, 
que consiste numa 
procissão de ação 
de graças, que per-
dura até os dias de 
hoje e que é o mais 
antigo festival ma-
riano dos Estados 

Unidos. Nossa Se-
nhora é levada da 
Catedral até a Cape-
la do Rosário, onde 
são celebradas Mis-
sas. Terminada a 
novena, a imagem é 
levada de volta para 
a Basílica, começam 
as festividades com 
a queima de um 
boneco chamado 
“Zozobra”, de mais 
de 15m de altura, 
que representa os 
problemas e dificul-
dades do ano que se 
passou.
A imagem é confia-
da aos cuidados da 
“Confraria da Con-
quistadora”. Uma 
sacristã da Confra-
ria é responsável 
por trocar as rou-
pas, coroas, véus e 
perucas da imagem. 
As perucas são fei-
tas com cabelos de 
pessoas que foram 
curadas de câncer, 
e que pediram a in-
tercessão de Maria 
para obter a cura. 
Outro detalhe é 
que, durante a fei-
ra indígena anual, 
a imagem é vestida 
com roupas típicas 
dos nativos ame-
ricanos, incluindo 
uma tradicional 

manta.
Oração: “Ó Nossa 
Senhora da Con-
quista, intercedei 
por todos os vos-
sos filhos, para que 
sejamos construto-
res de paz. Pedimos 
perdão por todas as 
vezes em que ten-
tamos impor aos 
outros o evangelho, 
sem respeitar a sua 
dignidade e a sua 
consciência, esque-
cendo o que vosso 
Filho disse: ‘Apren-
dei de mim, que sou 
manso e humilde 
de coração’. Reno-
vai o nosso ardor 
pelo anúncio do 
Evangelho, dispon-
do-nos a dar a vida, 
se for necessário, 
para que mais ho-
mens e mulheres 
possam acolher o 
Senhor Jesus como 
seu Reconciliador, 
e a Vós como a sua 
Mãe querida. Con-
sagramos a vós toda 
a nossa inteligência, 
o nosso coração e 
capacidades, para 
que a nobre gesta 
da Nova Evangeliza-
ção seja uma reali-
dade no mundo de 
hoje. Amém”.
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PARCELA ÚNICA VENCE DIA  15 MARÇO
E TEM DESCONTO DE 10%

Informações sobre os carnês de IPTU 2023

DISTRIBUIÇÃO

Serão enviados em breve pelos Correios os carnês dos imóveis residenciais e comer-

ciais e imóveis sem construção (terrenos) com endereço de correspondência cadas-

trado na Prefeitura  de Piraju. 

Os carnês dos imóveis sem construção (terrenos), sem endereço de correspondência, 
podem ser retirados no setor de Lançadoria da Prefeitura de Piraju, das 8h às 17h.

E através da internet, TODOS OS CONTRIBUINTES têm a opção de fazer o downlond 

e imprimir o carnê. É só acessar o site:                                              .
www.estanciadeoiraju.sp.gov.br/Portal do Contribuinte  

PAGAMENTO

Parcela única com desconto de 10%: vencimento no dia 15 de março de 2023.

Pagamento parcelado em 10 vezes: vencimento da 1ª parcela no dia 15 de março de 
2023.

Aos contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado e quitarem as parcelas até 
a data do vencimento, o desconto oferecido é de 5%.

O não-pagamento até a data do vencimento acarretará multas e juros.

LOCAIS PARA PAGAMENTO

Caixa Econômica Federal e seus correspondentes; Banco do Brasil e seus correspon-

dentes; Itaú Unibanco e seus correspondente; Bradesco e seus correspondentes e 

Banco Sicred.

Telefone: 14 3305-9027  ou  através do E-mail: lancadoria@estanciadeíraju.sp.gov.br 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Os recursos do IPTU são utiizados no custeio de obras de saúde, educação, 
infra-estrutura, saneamento básico, lazer e etc. para garantir a qualidade de vida da

nossa comunidade.
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Um dia, em pleno 
mar alto da paixão, 
Christian pensou em 
tocar o coração de 
Fátima. Como fazê-lo? 
Naquele tempo – 
houve um verão - pedir 
nudez nem havia 
como, que a Polaroid 
queimaria o filme de 
quem ousasse ferir 
Usos & Costumes. 
Só no escurinho do 
cinema, chupando 
drops de anis, poderia 
rolar alguma coisa a 
mais.
Christian era um cara 
romântico, amante da 
boa literatura... Como 
o cronista sabe disso? 
É que Christian deixou 
pegadas. Indeléveis!
Fátima era o avesso do 
avesso: não se deixava 
seduzir por uma 
barra de kopenhagen 
qualquer e, bem sei, 

agora, tinha uma visão 
mercantilista, nem um 
pouco romantizada do 
mundo. 
E olha que naquela 
época de cashmere 
bouquet suspirava-
se de amor, não só 
os caballeros de fina 
estampa como as 
moçoilas desavisadas, 
aquelas que liam 
Madame Bovary e se 
ardiam com os crimes 
do Padre Amaro. 
Pois Christian, em 
pleno mar alto da 
paixão pensou em 
tocar o coração da 
amada e o fez na 
delicadeza de uma 
dedicatória, logo na 
primeira página da 
Antologia Poética de 
Cecília Meireles. 
Não cometerei o 
desatino de reproduzir 
na íntegra o texto 

amoroso do Christian. 
Mas a escrita, ainda 
hoje, trinta anos 
depois, conserva 
vigor de paixão; 
traduz beleza, pureza 
e honestidade de 
sentimento. 
Sim! Há um Te Amo na 
dedicatória.
E dele, do Te Amo, 
é possível rastrear 
um “trago dálias 
vermelhas no regaço/
São os dedos do sol 
quando te abraço,/
Cravados no teu peito 
como lanças!/E do 
meu corpo os leves 
arabescos/Vão-
te envolvendo em 
círculos dantescos/
Felinamente, em 
voluptuosas danças...// 
Florbela Espanca, ao 
contrário de Cecília, 
quedaria ao coração 
de Fátima? Não meus 
amigos, que pelo meu 
Domínio dos Fatos a 
moçoila não era de se 
deixar ao encanto de 
palavras. 
Quem negociaria num 
balcão cicatrizado pela 
lida diária um presente 
como aquele? Pois 
lá estava o exemplar 
disposto à venda... 
Paguei quinze Reais 
por ele num sebo da 
cidade. Está inteiro, 
creio que a donzela não 
passou da dedicatória, 
mal se fez ao acaso 
daquelas páginas. 
O livro para Fátima se 
perdeu; a dedicatória 

caiu ao vento, e embora 
a escrita tenha a pureza 
e honestidade de um 
sentimento, a data 
colocada ao lado do 
desenho de um coração 
sangrando, vazado por 
uma flecha (espécie 
de “emoji” da época) 
sinaliza, como numa 
fria lápide, a inutilidade 
de uma paixão.
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  POR JOSÉ CARLOS SANTOS PERES
AMOR PERDIDO NO SEBO

Folha de Piraju       folhadepiraju.com
      
      @folhadepiraju       

20 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2023 |20 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2023 |
CRÔNICAS DO DIA A DIA E MUITO MAISCRÔNICAS DO DIA A DIA E MUITO MAIS   23



     24Folha de Piraju       folhadepiraju.com
      
      @folhadepiraju       

20 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2023 | 20 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2023 | 
CIDADES



     25Folha de Piraju       folhadepiraju.com
      
      @folhadepiraju       

20 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2023 | 20 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2023 | 
CIDADES

Cel: 14- 99731-3476

e-mail: juridico@nantesadvocacia.com.br 

UHEs na região de Piraju seguem
em estado de atenção e alerta
 As UHEs  que estão 
localizadas no município 
de Piraju de acordo com 
o Plano de Ação de Emer-
gência (PAE) continuam 
em estado de atenção e 
alerta.  O que não significa 
que haja qualquer risco. 
Esses anúncios de esta-
do de atenção ou alerta 
seguem protocolos do PAE 
e atendem a uma forma de 
prevenção bem segura que 
cerca as barragens nessa 
área.

A Jurumirim em boletim 
do dia 23 de fevereiro de 
2023, informava que  Usina 
Hidrelétrica Jurumirim 
operava com os vertedou-
ros abertos e uma vazão 
defluente média prevista 
de aproximadamente 692 
m³/s que posteriormente 
foi reduzida para aproxi-
madamente 548 m³/s em 
função da redução das 
chuvas no fim de semana. 
Trata-se de uma operação 
normal determinada e 
coordenada pelo Operador 
Nacional do Sistema Elétri-
co (ONS), em virtude das 
condições meteorológicas 
e novas previsões de chuva 
para a bacia do rio Para-
napanema. Vale ressaltar 
que a Usina Hidrelétrica 
Jurumirim, assim como 
as demais hidrelétricas 
do País, tem sua operação 
coordenada pelo ONS 
conforme os procedimen-
tos aprovados pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (ANEEL), tanto no que 
se refere à produção de 
energia, quanto ao controle 
do nível do reservatório.
A CBA / Companhia 
Brasileira de Alumínio, 
devido às chuvas intensas 
das últimas semanas tem 
elevado a vazão das usinas 
que operam na Bacia do 
Rio Paranapanema.
E nos mandou um comu-
nicado:
“Diante desse cenário, com 
as fortes chuvas que ocor-
reram nos últimos dias, foi 
elevada a vazão afluente 
(água recebida) da usina 
de Piraju. Com isso, a UHE 

Piraju, operada pela CBA, 
entrou dia, 25, em estado 
de Alerta. Isso acontece, 
pois a vazão afluente da 
UHE Piraju superou os 
765m³/s. 
 De acordo com o PAE 
(Plano de Ação de Emer-
gência), a declaração de 
estado Alerta, se estabelece 
devido à incidência intensa 
de chuvas na região, que 
elevam a quantidade de 
água que passa pela barra-
gem. Vale reforçar que não 
haverá acionamento de si-
renes, nem evacuação por 
causa do estado de Alerta.
 Reforçamos que na condi-
ção de Alerta a barragem 
continua estável e não 
apresenta riscos estrutu-
rais, ou seja, não há risco 
de rompimento. 
 Seguindo os protocolos 
do PAE, a CBA comunicou 
os órgãos competentes e 
mantém o monitoramen-
to 24hs/dia, por meio do 
Centro de Operações de 
Geração (COG).”

A Enel possui vertedouro 
para passagem de mais de 
2,5 mil metros cúbicos por 
segundo e até domingo  a 
situação embora fosse de 
atenção ao que chegaria de 
água das Usinas acima da 
barragem/ponte de Piraju 
não aponta risco estrutural 
nenhum.
Mas continuam interdita-
dos acessos ao rio a jusante 
da represa. A montante 
também continua interdi-
tado o parque das águas e 
a Defesa Civil fez vários 
comunicados a banhistas.


