
Tributo ao casalMahle
Neste domingo, logo pela manhã, li a ma-

téria muito bem redigida pelo jornalista Yu-
ri Botão intitulada “Uma família chamada
Empem”, que me trouxe muitas lembranças
e boas. As fotos ali contempladas registra-
ram um pouquinho do que foi esta escola de
música na época dos anos dourados. Diga-se
de passagem, que o maior parceiro da Esco-
la de Música de Piracicaba (EMP) foi, desde
a sua fundação, em 1953, sem dúvida alguma,
o Jornal de Piracicaba, sempre divulgando
as programações diversas, com a presença
constante dos diretores Dr. Losso Netto, An-
tonieta Rosalina, José Rosário e, posterior-
mente, Marcelo Batuíra, nos eventos todos.
Depois da incorporação da Escola à Unimep,
seu nome foi alterado para Escola de Músi-
ca de Piracicaba Maestro Ernst Mahle (Em-
pem), por sugestão do reitor na época, Dr. Al-
mir de Souza Maia. Comecei a frequentar a
Escola de Música na década de 1960, ainda na
barriga da minha mãe, que incentivou seus
três filhos a se dedicarem à música. As lem-
branças do meu primeiro professor de flauta
doce, Rafael Gobeth, das professoras de violi-
no, Nair Romero de Matos, de piano, Adelina
Pinotti (minha tia), de teoria, Diva Thomasi
de Castro, e a regente do coro infantil Cidi-
nha Mahle me vieram à lembrança de uma
forma muito prazerosa. E com uma das fo-
tos utilizadas na matéria de domingo, eu fa-
ço uma observação mais específica. É a foto
que aparece uma orquestra com o casal Mah-
le ao centro. Ela é de 1987 e estão ali jovens
que tiveram os seus sonhos inteiramente
conjugados aos do casal Mahle: o amor à mú-
sica. Nessa foto, encontram-se os integrantes
da Orquestra de Câmara de Piracicaba: sen-
tados - Mayumi Ando, casal Mahle, Eduar-
do Nagumo, André Michelleti; atrás - Celisa
Amaral Frias, Carlos Ribeiro, Maria Lúcia
Krugg, Luís Fernando Dutra, Nelson Rios,
Ana Lúcia Moda, Glaucia Pinotti, Virgínia
Valentini, Beatriz de Castro Victória, Rena-
to Bandel e Roberto Arévolo. Foi essa orques-
tra que tocou inúmeras vezes aqui em Pira-
cicaba, no Estado de São Paulo e na Argenti-
na. Lembrei-me que as jaquetas que estáva-
mos usando foram presente do patrocinador,
a empresa Freios Vargas. Resolvemos, então,
naquele ano, guardar todos os cachês recebi-
dos das nossas apresentações da orquestra
para pagar a nossa viagem à Argentina. Foi
um trabalho direcionado, com muito esforço,
e culminou em concertos em Buenos Aires e
Mendoza, dos quais trouxemos críticas elo-
giosas dos principais jornais locais e as me-
lhores lembranças. Isso tudo só foi possível
graças à determinação, união que aprende-
mos com a Cidinha Mahle e o maestro. Es-
se sentimento todo era traduzido na devoção
que sentíamos e sentimos até hoje por eles.
Casal Mahle,voces são sem sombra de dúvi-
da o maior mecenas das artes que já conheci.

CELISA ANNICHINO AMARAL FRIAS - dire-
tora executiva da Empem de 2004 a 2007 e in-
tegrante do Conselho junto à Unimep

Núcleos habitacionais -
o resgate àdignidade

Os núcleos habitacionais ou as chama-
das casas populares vêm crescendo gradual-
mente nos últimos anos no Brasil. São proje-
tos governamentais, os quais mostram o in-
teresse de abrigar ou dar moradia para a po-

pulação, que, por acidentes da natureza co-
mo enchentes, deslizamentos de terra, den-
tre outros infortúnios, ou falta de condições
financeiras, não tem onde morar. Os con-
juntos habitacionais proporcionam às fa-
mílias de baixa renda e, muitas vezes, bai-
xo nível de escolaridade, uma nova chance
de (re)constituir suas vidas de forma digna,
com infraestrutura urbana (coleta de esgo-
to, rede de energia elétrica) a seu favor. A in-
trodução de escolas e postos de saúde den-
tro dos núcleos habitacionais também serão
bem-vindos, garantindo às pessoas que vi-
vem nesses locais mais saúde e, consequen-
temente, melhoria na qualidade de vida.

MURILO HENRIQUE DE TOLEDO BUENO -
aluno do ensino médio do Colégio Salesiano
Dom Bosco Assunção

‘Ouvidosmoucos’
Certamente David Chagas não está só ao

indignar-se com a presença ultrajante da co-
mitiva brasileira diante do papa Francisco
(“Ouvidos Moucos”, domingo, 24 de março,
JP), igual à do povo que, por aqui, sofre ven-
do suas casas e vidas escorrendo pelas en-
costas. Enquanto as novas moradias cons-
truídas para abrigá-los desmorona como um
castelo de cartas, a presidente faz seu ma-
rketing gastando muito dinheiro (que é nos-
so), sem se importar com os muitos proble-
mas. Se todos fossem iguais ao articulista,
que maravilha viver, porque nos alerta para
não ficarmos com ouvidos moucos. Ilumina
nosso dia, mesmo com chuva.

MARIA DE LOURDES PROTTI - Piracicaba

Revogação TítuloCidadão
Piracicabano

Aplausos para vereadora Dra. Márcia
Pacheco em revogar título de Cidadão Pi-
racicabano ao ex-governador José Serra.
Ele não merece nenhuma honraria de nos-
sa cidade. Aliás, está na hora de tal cidadão
aposentar-se, tamanho os seus desmandos.
Enquanto governador extinguiu a Cartei-
ra do Ipesp, deixando inúmeros advogados,
prestes a aposentar, em situação delicada.
Agora inscrito num partido encontra-se
com de outro, apoiando-o para candidato a
presidente da República. Está na hora dos
maus políticos pensarem em trabalhar em
vez de ficarem gastando e pensado em polí-
tica longínqua.

JOÃO ORLANDO PAVÃO - advogado

Artigo
Mais uma vez, parabéns pelo artigo “Ou-

vidos Moucos”, de David Chagas. Com tan-
tas enchentes, drogas e problemas na área
da Saúde é inadmissível, contrariando os
pedidos do papa Francisco, que
nossa presidenta leve a ‘cor-
ja de amigos’ para uns dias
de ‘relax’, hospedados no
Hotel Excelsior (o núme-
ro 1), de Roma. Depende
da mídia e de jornalis-
tas conscienciosos ten-
tar melhorar o Bra-
sil. Vamos convocar
os jovens para, mais
uma vez, sairem às
ruas

SYLVIA CURI MEL-
LO AYRES - Piracicaba

S e ainda existem muitas pessoas que não
pesquisam preços, as datas especiais do
ano — que afetam em cheio o comércio —

são um termômetro do quanto uma mercadoria
pode ter valor variado. Nesta semana, por
exemplo, há uma verdadeira corrida aos
supermercados atrás dos ovos de Páscoa que,
segundo pesquisa feita pela Esalq Júnior
Economia em sete supermercados da cidade,
pode ter diferença de preço de até 41,84%.

As cotações dos ovos de
chocolate estão 15% maio-
res que as praticadas no ano
passado e, segundo o orien-
tador da Esalq Júnior Econo-
mia, Ricardo Shirota, está liga-
da à demanda. Ele explica que os motivos são o aumen-

to nos níveis de emprego e na renda re-
al dos trabalhadores durante o último
ano, o que, consequentemente, pressio-
na os preços.

Independente dos preços, pesquisar
deveria fazer parte da vida dos consu-
midores. Quem conhece a realidade do
comércio, principalmente os responsá-

veis pela compra de mês, sabe que é pos-
sível perder — e muito — ao comprar um

produto no primeiro lugar que encontrar. A re-
portagem do JP entrevistou uma auxiliar de farmá-
cia de 36 anos, mãe de duas crianças, que contou que

comparar preços virou um hábito. Para Léia Moreno,
pesquisar é garantia de não perder dinheiro. Um óti-
mo exemplo a ser seguido pelos consumidores, nesta
época, ávidos por chocolate.

25 de maio de 1958

Conta-se que Nero, nos momen-
tos que antecediam as suas exi-
bições de canto — e ele excla-

mara quando ia morrer “Que grande
artista perde o mundo”! — costuma-
va colocar uma pérola no seu copo de
vinho Farnesto para purificar a voz.
Nós, os normalistas de 1925, prepará-
vamos as nossas gargantas com gar-
garejos de malva e pastilhas mirac-
ulosas para ‘passar’ nos testes que
Fabiano Lozano fazia, ao admitir os
novos componentes do Orfeão Nor-
malista.

Integrar o famoso orfeão, que em-
preendia excursões artísticas vitorio-
sas a Ribeirão Preto, a Pirassununga,
a Campinas e São João da Boa Vista,
era a suprema aspiração do estudan-
te da velha Escola Normal. A Victor
ensaiava os primeiros passos da sua
primeira fábrica nacional de discos e
convidava o orfeão de Fabiano Lozano
para realizar algumas gravações. Era
a consagração de um longo e honesto
esforço, através de mais de dez anos
de lutas para lançar as bases do canto
coral no Brasil.

Certo dia recebi um aviso: às 19h,
na casa do professor Fabiano. Uma
reunião importante. E em meio à in-
contida alegria do maestro, cujos
olhos fulguravam um brilho esfu-
siante, e à tagarelice multicolorida
de uma mocidade cheia de sonhos de
beleza, discutiu-se a formação de um
novo conjunto coral — o Orpheon Pi-
racicabano, como se escrevia naque-
la época — que representasse então,
não mais somente a Escola Normal
de Piracicaba, mas a própria Noiva
da Colina.

Dali a alguns dias, nova reunião,
agora integrada por outros elemen-

tos mais, convidados para a funda-
ção da novel entidade de arte. O pla-
no sofrera uma ampliação: não bas-
tava o orfeão, que acolheria as mais
escolhidas vozes da cidade, como Ma-
ria Tereza Ferraz, Dulce de Souza
Carneiro, Jaçanã Altair Pereira, As-
tréa Aguiar, Adelaide Baena, no nai-
pe feminino, e um João Stockmann,
Vicente Moretti, Luiz Ortolan, bai-
xos que faziam tremer a sala de en-
saios. Não bastava o conjunto coral,
fundava-se também uma entidade de
arte, a Sociedade de Cultura Artísti-
ca, que patrocinaria recitais, econo-
mizaria numerário com as apresen-
tações gratuitas do orfeão, para tra-
zer Guiomar Novais, Antonietta Rud-
ge e até Bidu Sayão.

Desde os primeiros momentos fi-
cou certo de que o presidente deve-
ria ser o professor Antonio dos San-
tos Veiga. Este saudoso mestre era o
exemplo do espírito de colaboração
para o bem coletivo. Sua pena ágil de
jornalista estava sempre aparada pa-
ra movimentar a cidade em torno de
cometimentos artísticos, filantrópi-
cos, esportivos e sociais. Multiplica-
va-se em atividades, até multiplican-
do seus pseudônimos, que não conse-
guiam esconder seu estilo inconfun-
dível e amável.

Os ensaios se sucederam nas noi-
tes friorentas de maio e junho: a pri-
meira apresentação, ansiosamente
esperada, estava marcada para o dia
14 de julho e urgia preparar um pro-
grama à altura de uma triunfal es-
treia. O maestro Lozano, bondoso e
sempre sorridente, esfregava vigoro-
samente as mãos, ‘para esquentar’,
enquanto aguardava o momento de
‘atacar’ os primeiros compassos. E
era de ver-se a comunhão de almas,
o empenho, a alegria, a compenetra-

ção dos orfeonistas da sublimidade
daqueles torneios artísticos, que tan-
ta fama e tantos louros vieram trazer
para Piracicaba.

Trinta e três anos são passados
desde esse 25 de maio de 1925. A lâm-
pada acesa jamais se apagou: Fabia-
no se desdobrava, Pedrinho de Ca-
margo dirigia, Benedito Dutra era
um esteio, Dario Brasil, Melo Ayres,
Maria Dirce Rodrigues de Almeida,
Brieger e esse admirável Nelson Mei-
relles, que há tantos anos vem colo-
cando azeite na lâmpada votiva, que
tem iluminado a vida musical de Pi-
racicaba por um terço de século.

Do núcleo fundador da Cultu-
ra Artística sou o caçula: era qua-
se um menino quando assinava a ata
de constituição da sociedade. Mas foi
um marco indelével em minha vida.
Quando, para estudar, precisei apar-
tar-me de minha terra natal, era com
sofreguidão que acompanhava as no-
tícias da vida da Cultura Artística,
um título de glória, um padrão de
justo orgulho para Piracicaba.

Hoje, trinta e três anos decorri-
dos, rendo graças à inspiração de Fa-
biano Lozano, colocando no coração
jovem de seus alunos a chama do cul-
to à arte, cresceu e iluminou, cresceu
e abrasou de ardente entusiasmo pe-
la música todo o povo piracicabano.
E presto minha humilde homenagem
àqueles que já se foram para o outro
lado da vida: eles souberam dignifi-
car a humanidade, sentindo em suas
almas as ressonâncias da Divina Arte.

Republicação dos artigos de Fortu-
nato Losso Netto, em homenagem ao
seu centenário de nascimento (1910-
2010). Texto publicado originalmente
em 25 de maio de 1958. Optou-se pela
correção ortográfica atual.
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Confissões de um caçula

“Não há uma opinião tão absurda que não
possa ser admitida por algum homem.”

John Locke (1632-1704)

Fortunato Losso Netto 1910 - 1985

Charge

Editorial

A necessária
pesquisa de preços
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Máx.

Mín.

Amanhã
17º 25º

Hoje, em Piracicaba,
nublado

pôr do sol
18h11

Lua:
Crescente

nublado

nascer do sol: 6h13

pôr-do-sol: 18h09

Lua: Crescente

27º
18º

Na semana

Previsão do tempo

Quinta
15º 24ºchuva

nascer do sol: 6h12

pôr-do-sol: 18h10

Lua: Crescente

Sexta
14º 26º nublado

nascer do sol: 6h13

pôr-do-sol: 18h08

Lua: Crescente
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