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PREFEITO ZÉ MARIA PEDIU
INFORMAÇÕES SOBRE NÍVEL DO 
RESERVATÓRIO DA UHE PIRAJU
O Prefeito da Es-
tância Turística de 
Piraju, José Maria 
Costa,  preocupado 
com as fortes chuvas 
que caem em todo 
estado nesse início 
de 2023, pediu à CBA 
na segunda dia 13, 
empresa que opera 
UHE Piraju, informa-
ções sobre o nível do 
reservatório que fica 
a montante da barra-
gem UHE Paranapa-
nema, e que corta a 
cidade.
 No início da semana 
a CBA se pronunciou 
através de uma nota 
oficial que as chuvas 
intensas das últimas 
semanas têm eleva-
do o volume de água 
do reservatório das 
usinas que operam 

na Bacia do Rio Para-
napanema. Essa eleva-
ção teve como conse-
quência o aumento da 
vazão defluente, que 
é a liberação de água 
dos reservatórios da 
Usina Hidrelétrica de 
Jurumirim, que regula 
a vazão das demais 
usinas localizadas a 
jusante.

A empresa diz ain-
da que diante desse 
cenário, caso as fortes 
chuvas elevem a va-
zão afluente do reser-
vatório,é possível que 
a UHE Piraju ,operada 
pela CBA entre em 
estado de Atenção. A 
CBA  destaca também 
que o reservatório se 
encontra em situação 
NORMAL,e caso evo-

lua para ATENÇÃO,a 
empresa comunicará 
imediatamente os ór-
gãos competentes.

De acordo com o PAE 
(Plano de Ação de 
Emergência),o estado 

de Atenção se estabe-
lece a partir da ocor-
rência de eventos ex-
ternos, como chuvas 
intensas, que elevam 
a vazão de água que 
passa pelas barragens 
. Caso essa situação 

venha a acontecer, a 
CBA, além do regular 
monitoramento 24 
horas por dia, prevê 
aumentar a  frequên-
cia da inspeção pre-
sencial na barragem 
UHE Piraju.
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A RADIAÇÃO
Nos Anos 60 do século 
passado, uma distribuidora de 
som fazia sucesso em Piraju: 
era A Radiação, pequeno 
estúdio de som que funcionava 
na rua Cel., Joaquim Teotônio 
de Araújo, naquele prédio 
ao lado da prefeitura, em seu 
último porão, minúsculo. 
Tocada por uma molecada que 
gostava de som e sem lucros 
aparentes, a Radiação marcou 
época, nos três lugares em que 
funcionou. 
Trabalhei lá, em seu primeiro 
local. Nos outros dois, não. 
Era técnico de som: rodava 
os discos. Em frente a mim 

havia a cabine do locutor, que 
fazia uns poucos comerciais e 
dedicava músicas que os casais 
apaixonados partilhavam em 
pleno ar: “... para você, adorada 
Arabela, com votos de amor 
eterno de seu amado Afrânio...” 
E todo mundo no jardim 
(praça Ataliba Leonel) ouvia 
as confissões apaixonadas do 
tal de Afrânio. Ou Nestor. Ou 
Roberto, já que os alto-falantes 
da Radiação, espalhados por 
vários lugares estratégicos, 
eram bastante possantes.  Esse 
era o tempo em que, dentro da 
praça, ao redor do velho coreto, 
os homens rodavam de um 
lado e as mulheres do outro, 
num eterno flerte. Do lado de 
fora, nas beiradas, só gente que 
“não prestava”: pipoqueiros, 
maloqueiros, bêbados e as 
onipresentes biscates. Isso 
todo santo dia, de segunda a 
segunda. 
A radiação funcionava da 
seguinte maneira: todo dia eu 
descia às 18 horas (morava na 
mesma rua) e botava pra rodar 
e tocar a Ave Maria, para toda 
a praça 
ouvir. Hora do Angelus. 
Depois, às sete, se iniciavam 
as sessões da noite que iam até 
as dez. Daí a Radiação fechava. 
Às sete tocava a abertura: “The 
Yellow Rose of Texas”, música 
orquestrada e escolhida para a 
ocasião pelo Dito Barone. Acho 
até que o disco era dele. Estes 
eram bolachas pretas de cera 
de carnaúba, com uma música 
de cada lado (os fatídicos 78 
rotações) e se quebravam com 
facilidade. Tinha também os 
LPs, com 8 ou 12 músicas, que 
vinham numa capa com a cara 
do artista estampada e eram 
inquebráveis (na teoria). As 
agulhas para se tocar os discos 
de 78 eram verdadeiros pregos 
afiados: imaginem a chiadeira. 
Mas ninguém ligava não. Eu 
mesmo levei vários de meus 
discos para tocar na radiação: 
“Diana”, com o Paul Anka. Ou 
“Little Darling”, com a Lana 
Bittencourt. Quem sabe “Oh! 
Carol!” com o Neil Sedaka. 
Como todo lugar público, a 
Radiação vivia cheia de “sapos”, 
espremidos num pequeno 

espaço. Me lembro que Rono 
e Roberto Ribas viviam por lá, 
pedindo música ou levando 
seus discos para tocar: o acervo 
do local era risível. Muita gente 
passava por lá e os locutores 
mudavam com frequência. 
Durante todo o tempo em 
que lá trabalhei nunca soube 
quem era o dono ou quem 
lucrava  com aquilo. Anos 
depois, com a inauguração da 
Rádio Piratininga, a Radiação 
finalmente fechou suas portas. 
Mas não sem antes trocar de 
lugar.
Da rua Cel. Joaquim Teotônio 
de Araújo o estúdio foi 
funcionar debaixo do antigo 
coreto da praça – onde a banda 
municipal se apresentava 
– num espaço um pouco 
maior que o anterior. Ao 
que me lembre, lá ficou por 
muito pouco tempo. A última 
mudança - e definitiva - se 
deu para o porão da casa da 
Marlene Ribas (na época), 
descendo o casarão dos Maluly, 
sempre na praça. A essa altura, 
a Hora do Angelus já tinha 
desaparecido fazia muito 
tempo, as agulhas dos toca-
discos eram de diamante e já 
existia o saudoso CD. “A Rosa 
Amarela do Texas”, sugestão 
do Dito Barone para abrir os 
trabalhos da noite também 
já havia fenecido faz tempo. 
Afrânios, Arabelas e Robertos, 
agora casados, já não tinham 
mais tempo para as tolices do 
coração, essas coisas efêmeras. 
Pena.
Dessa último localização da 
Radiação, só me lembro de 
um escândalo: Nirto Macaco, 
sempre antenado e em dia, 
trouxe de São Paulo e levou 
para tocar o hit “Je T´Aime 
... Moi Non Plus”, em que a 
dupla de artistas franceses 
Serge Gainsbourg e Jane Birkin 
(casados entre si na ocasião) 
simulam um ato sexual em 
estúdio, com gemidos pra lá 
de sugestivos. Não deu outra: 
explosão de moralismo, bem 
à moda de Piraju: o próprio 
padre da cida.                        
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ENTENDA PORQUE A SAÚDE DO SEU ENTENDA PORQUE A SAÚDE DO SEU 
CORAÇÃO DEPENDECORAÇÃO DEPENDE DO INTESTINO DO INTESTINO 
O intestino é conheci-
do como o “segundo 
cérebro”, pois produz 
muitos dos mesmos 
neurotransmissores, 
substâncias respon-
sáveis pelo contato 
entre nervos e teci-
dos. Esta interligação 
entre intestino e 
cérebro é denomina-
da eixo intestino-cé-
rebro, que liga sinais 
bioquímicos de e para 
o trato gastrointesti-
nal e o sistema nervo-
so central.
Quando se trata do 
intestino e do cora-
ção, será que existe 
uma relação entre os 
dois?

Estudos sugerem 
haver uma cone-
xão, fluindo de uma 
direção específica: 
do intestino para o 
coração. Por isso, 
cuidar da saúde do in-
testino pode ser uma 
excelente maneira 
de prevenir doenças 
cardíacas.
A conexão intestino-

-coração
O médico nutrólogo e 
endocrinologista Dr. 
Ronan Araujo co-
menta que o intestino 
é o principal lar de 
trilhões de micróbios, 
conhecidos coletiva-
mente como a micro-
biota humana. Esses 
micróbios ajudam na 
digestão, fabricam 
certos nutrientes e 
liberam substâncias, 
com amplos efeitos 
na saúde.
Há uma interação 
complexa entre os 
micróbios em nossos 
intestinos e a maioria 
dos sistemas em nos-
sos corpos, incluindo 
os sistemas vascular, 
nervoso, endócrino 
e imunológico, todos 
ligados à saúde car-
diovascular.

Como manter o in-
testino saudável e 
o coração seguro?

A alimentação de-
sempenha um papel 
essencial na compo-

sição da microbiota 
intestinal, o que 
significa que o que 
você consome pode 
influenciar positiva 
ou negativamente a 
saúde do seu coração. 
“Alimentos ricos em 
fibras, por exemplo, 
são ótimos para au-
mentar a quantidade 
de bactérias benéficas 
no trato gastrointesti-
nal, enquanto gordu-
ras saturadas e açúca-
res refinados podem 
causar inflamação e 
aumentar o risco de 
doenças cardiovas-
culares. Portanto, 
escolher os alimentos 
certos pode ser uma 
forma de prevenir 
doenças cardíacas 
e manter o coração 
saudável.” indica o Dr. 
Ronan Araujo.

 A fibra também 
ajuda a sustentar o 
intestino e portanto, 
o coração. De acordo 
com algumas estima-
tivas, dietas ricas em 
fibras podem reduzir 
o risco de doenças 
cardíacas e derrames 
em até 30%. A fibra 
no intestino delgado 
liga a gordura e o co-
lesterol, diminuindo a 
absorção e diminuin-
do os níveis de coles-
terol no sangue.

A microbiota intesti-
nal desempenha um 
papel importante na 
regulação da pressão 
sanguínea, glicemia 
e peso corporal, bem 
como na redução 
da inflamação. Isso 
é possível devido às 

bactérias que que-
bram a fibra para 
formar ácidos graxos 
de cadeia curta, que 
interagem com recep-
tores específicos nas 
células, melhorando 
assim a saúde do 
coração.

Alimentos 
fonte de fi bras
  • Leguminosas (fei-
jão, ervilha, lentilha, 
grão-de-bico, soja em 
grão).

 • Grãos, farelos e 
farinhas integrais 
(arroz, linhaça, aveia, 
cevada, milho, trigo).

  • Pães e biscoitos 
integrais (centeio, fa-
rinha integral, milho).

• Cereais instantâne-
os e matinais.

  • Vegetais: 
agrião, alface, 
abóbora, abobrinha, 
aipo, aspargos, beter-
raba, brócolis, couve, 
acelga, batata-doce, 
rúcula, escarola, 
erva-doce, espinafre, 
repolho, salsa, ceboli-
nha, cebola, cenoura 
crua, couve-flor, mi-
lho-verde, nabo, pepi-
no, pimentão, quiabo, 
rabanete, tomate cru, 
vagem.

• Frutas: abaca-
te, abacaxi, ameixa 
fresca, ameixa seca, 
amora, banana, caju, 
cereja fresca, coco 
fresco e/ou seco, 
damasco seco, figo 
fresco e/ou seco, 

goiaba, kiwi, laranja 
(com o bagaço), maçã 
com casca, manga, 
maracujá, mamão, 
melancia, melão, 
tangerina, morango, 
nectarina, pera com 
casca, pêssego com 
casca, tâmara, uva 
fresca e passa.
 O melhor conse-
lho para ajudar seu 
intestino a ajudar 
seu coração é seguir 
uma dieta baseada 
em vegetais, como a 
dieta mediterrânea ou 
padrões alimentares 
semelhantes. Isso en-
volve limitar a carne 
vermelha e comer 
muitas frutas, vege-
tais e grãos integrais 
ricos em fibras, todos 
os quais podem ter 
efeitos favoráveis no 
intestino. 

Mais Sobre Dr. 
Ronan Araujo:

Formado em medici-
na pela Universidade 
Cidade de São Paulo, 
médico especializa-
do em nutrologia pela 
ABRAN (Associação 
Brasileira de Nutrologia). 
Com foco em causar 
impacto e mudar a vida 
das pessoas através de 
sua profi ssão, ele tam-
bém se tornou membro 
da ABESO (Associação 
Brasileira para o Estudo 
da Obesidade e Síndro-
me Metabólica), que o 
leva a ser atualmente 
um dos médicos que 
mais conhece e entre-
ga resultados quando 
falamos sobre ema-
grecimento e reposição 
hormonal.
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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”.
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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.

    13Folha de Piraju       folhadepiraju.com
      
      @folhadepiraju       

19 DE FEVEREIRO  DE 2023 | PIRAJU19 DE FEVEREIRO  DE 2023 | PIRAJU
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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“Nossa Senhora da Conquista”
   Padre Luiz Antônio Pereira

“Nossa Senhora da Con-
quista” - La Conquista-
dora - é a primeira ima-
gem de Maria venerada 
no território que hoje 
pertence aos Estados 
Unidos. Trata-se de uma 
imagem de 80 cm de 
altura, feita em madeira, 
venerada hoje na Basí-
lica de Santa Fé, Novo 
México. Ela foi levada da 
Cidade do México para 
Santa Fé por Frei Alonso 
de Benavides, 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 
mudança de nome para 
o de “Conquistadora”, 
é devida ao governador 
Diego de Vargas, que 
decidiu levar consigo a 
imagem nas suas viagens 

pelo território de Novo 
México, especialmente 
na luta contra a revolta 
de Pueblo. Ele confiou à 
Nossa Senhora a retoma-
da dos territórios per-
didos, da forma menos 
sangrenta possível. Mais 
recentemente, Nossa 
Senhora da Conquista 
recebeu outros nomes, 
como “Nossa Senho-
ra Conquistadora dos 
Corações”, e, “Nossa 
Senhora da Paz”. Estas 
mudanças, introduzidas 
pelo Arcebispo Robert 
Sanchez, buscam promo-
ver a reconciliação com 
os moradores originais 
daquelas regiões, an-
teriores à colonização 
espanhola.
Quando finalmente 
Diego de Vargas voltou 
das suas viagens, no ano 
de 1693, e a imagem de 
Nossa Senhora retornou 

à cidade de Santa Fé, 
foi instaurada uma festa 
de comemoração, que 
consiste numa procis-
são de ação de graças, 
que perdura até os dias 
de hoje e que é o mais 
antigo festival mariano 
dos Estados Unidos. 
Nossa Senhora é levada 
da Catedral até a Ca-
pela do Rosário, onde 
são celebradas Missas. 
Terminada a novena, a 
imagem é levada de vol-
ta para a Basílica, come-
çam as festividades com 
a queima de um boneco 
chamado “Zozobra”, de 
mais de 15m de altura, 
que representa os pro-
blemas e dificuldades do 
ano que se passou.
A imagem é confiada aos 
cuidados da “Confraria 
da Conquistadora”. Uma 
sacristã da Confraria é 
responsável por trocar 

as roupas, coro-
as, véus e peru-
cas da imagem. 
As perucas são 
feitas com cabe-
los de pessoas 
que foram cura-
das de câncer, e 
que pediram a 
intercessão de 
Maria para obter 
a cura. Outro 
detalhe é que, 
durante a feira 
indígena anual, a 
imagem é vesti-
da com roupas 
típicas dos nativos ame-
ricanos, incluindo uma 
tradicional manta.
Oração: “Ó Nossa Se-
nhora da Conquista, 
intercedei por todos os 
vossos filhos, para que 
sejamos construtores 
de paz. Pedimos perdão 
por todas as vezes em 
que tentamos impor aos 
outros o evangelho, sem 
respeitar a sua dignida-
de e a sua consciência, 
esquecendo o que vosso 
Filho disse: ‘Aprendei 
de mim, que sou manso 
e humilde de coração’. 

Renovai o nosso ardor 
pelo anúncio do Evange-
lho, dispondo-nos a dar 
a vida, se for necessário, 
para que mais homens 
e mulheres possam 
acolher o Senhor Jesus 
como seu Reconciliador, 
e a Vós como a sua Mãe 
querida. Consagramos a 
vós toda a nossa inteli-
gência, o nosso coração 
e capacidades, para que 
a nobre gesta da Nova 
Evangelização seja uma 
realidade no mundo de 
hoje. Amém”.
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