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Cores e formas inspiradas
no Nordeste estão em duas
exposições que podem
ser vistas na Pinacoteca
de São Bernardo. Até
o início de novembro,
Henrique Hammler
apresenta pinturas em
“Hammler Brincante”,
enquanto Jerônimo
mostra xilogravuras (fotos)
em “Todas as Cores do
Mundo”. Pág. 11
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Alckmin quer acabar com integração
gratuita de ônibus com trólebus
Passagem única para duas conduções nos terminais de Diadema e de São Mateus está ameaçada
Luciano Vicioni

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos) e o governo do
Estado querem acabar com
a integração gratuita das linhas de ônibus municipais
com o trólebus, que atualmente está em vigor nos
terminais de Diadema e de
São Mateus, na zona Leste

da Capital. O prefeito de
Diadema, Mário Reali, e o
deputado estadual Carlos
Grana não concordam com
o fim do bilhete único. Usuários da integração também
criticam a proposta e alegam que o custo do transporte em seus orçamentos
vai aumentar. Página 7

Economia

Marinho propõe que recursos do
pré-sal financiem setor de defesa
Passageiros no Terminal de Piraporinha, em Diadema: medida vai aumentar ainda mais o gasto com transporte no final do mês

Política

Esportes

Luciano Vicioni

PT quer CPI
para habite-se
em Sto. André

S. Bernardo recorrerá à Justiça
contra fechamento de estrada
Ir ao Superior Tribunal de
Justiça para reverter a decisão judicial que fecha a estrada do Montanhão, no trecho
de Santo André, em 15 de
Equipe de São Bernardo busca não repetir resultado do último fim de semana em Lins

Diadema
estuda vender
áreas públicas
Página 4

cadeia de defesa e segurança,
realizado no Espaço Anchieta,
em São Bernardo. O evento
contou com representantes
da iniciativa privada e órgãos
públicos. Página 8

Cidades

Os vereadores do PT de Santo
André querem a instauração
de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para
investigar a emissão irregular
de habite-se a prédios que
ainda não tiveram suas obras
concluídas. Página 5

Política

O prefeito de São Bernardo,
Luiz Marinho, propôs que
parte dos recursos do pré-sal
seja canalizada para investimentos na indústria de defesa, durante seminário para a

Tigre arma ‘xeque-mate’ contra Linense
O Tigre disputa neste sábado
(22/10) mais um duelo contra o Linense, no Primeiro
de Maio, pelo returno do

grupo oito da Copa Paulista.
No primeiro confronto, na
semana passada, em Lins, o
time da casa venceu por 2 a

1, resultado que não pode se
repetir neste fim de semana.
O técnico Luis Martins trata
disputa como xadrez. Pág.12

dezembro. Esta é a ideia da
Prefeitura de São Bernardo
para evitar que 220 famílias
fiquem isoladas no Bairro
Baraldi. Página 6

Entrevista

Medaglia quer
democratizar
música clássica
Página 3

O IPI e a
política
industrial
na página 8

Eu ABCD

Deda e a teoria da reciclagem
Maria Belmoral

Ainda que eu resolva mudar minha vida de cabeça para
baixo, que eu inverta o sentido
dos meus hormônios, que eu
altere a condução das minhas
prioridades, que eu reorganize
o tratado dos meus princípios
e, mesmo que eu passe a acreditar que existe alguma forma
de se reciclar a vida no sentido
mais amplo da expressão, ainda
assim, no final das contas, eu,
ao fim e ao cabo, continuarei
sendo eu mesma. Para o bem
e para o mal. Já com as coisas
mais inanimadas do que eu, do
que você ou do que o seu vizinho, já tem um jeito. Hoje, em
plena febre da reciclagem, tudo
é passível de ser transformado,
reutilizado, reaproveitado, reinventado. É nessa onda que eu
lhes apresento o Edilson Souza

de Oliveira, o Deda.
Batateiro, Deda nasceu e
vive até hoje no Parque São
Bernardo com a companheira
Simone e seus três filhos. O pai
dele, seu Antônio, é funcionário público aposentado, mas
nos últimos 48 anos sempre
encontrou tempo para retirar
das ruas o papel descartado
para mandar para a reciclagem
e, como culturalmente esse é
um negócio que se desenvolve em família, Deda seguiu o
mesmo caminho e muito novo
começou a acompanhar o pai
nas catanças. Hoje, aos 36 anos,
Deda trabalha com duas Kombis e percorre a cidade de maneira sistemática, metodológica
e organizada. Ele sai no final da
tarde com hora marcada para
retirar o material descartado
das lojas no centro da cidade,

recolhe tudo e leva para a garagem improvisada de depósito
na casa do pai. Lá é feita toda
a separação e o lote é levado
para os locais de reciclagem
de papelão. Mas eu, você e o
seu vizinho devemos estar nos
perguntando: E dá para ganhar
a vida fazendo isso? Dá. Deda
até já pensou e tentou atuar em
outra área, arrumar um emprego tradicional com carteira assinada e tudo mais, mas não se
acostumou e concluiu que não
valia a pena deixar um trabalho
tão enraizado na sua família e
que sempre garantiu o sustento
de todos para se aventurar em
outra profissão que não fosse
a de catador e, de quebra, continuar a ser dono do próprio
negócio e do próprio nariz. A
outra pergunta que eu, você e
o seu vizinho estamos prontos

a fazer é: Não gera um preconceito por parte da sociedade?
Gera, por pura desinformação
e por falta de entendimento
que esses trabalhadores apresentam um caráter de grande
relevância social e ambiental e

que eles participam, de forma
indireta, de um serviço público
prestado à comunidade.
A vida – honesta – se ganha é trabalhando, ainda não
reinventaram a alternativa
para isso e Deda compartilha

desse conceito. Resta saber se
é possível reciclar o homem.
Melhor você perguntar ao
seu vizinho, talvez ele saiba a
resposta, eu ainda não tenho
opinião formada sobre essas
coisas da vida...
Amanda Perobelli

Edilson Souza de Oliveira, o Deda: reciclagem é serviço público prestado à comunidade
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Mídia de massa acaba com a música
Maestro Julio Medaglia fala sobre sua atuação à frente da Filarmônica Vera Cruz e a democratização da música clássica

Andris Bovo

o maestro Julio Medaglia é responsável pela reestruturação dos projetos
musicais de são Bernardo. Coordenador do Centro livre de Música, o
regente da orquestra Filarmônica Vera Cruz está à frente de projetos
audaciosos para tornar são Bernardo referência internacional em música
clássica. entre as ações estão encontro com a orquestra, que são
ensaios abertos da Filarmônica nos quais o maestro promove um batepapo, uma verdadeira aula de música; Concertos semanais com solistas
convidados; além do Concerto na escola, que estreou esta semana levando
música clássica às escolas da cidade. em entrevista ao aBCd Maior,
Julio Medaglia fala sobre projetos, a importância do acesso de jovens à
música de qualidade e a responsabilidade da mídia nesse processo.
Marina Bastos
marina@abcdmaior.com.br

ABCD MAIOR- Os “Encontros com a Orquestra” já davam livre acesso a crianças
e adolescentes aos concertos, agora a Orquestra foi
além e estreou o “Concerto
na Escola”. Qual avaliação
faz das duas iniciativas?
JULIO MEDAGLIA- Quando os meninos vêm para o
“Encontro com a Orquestra”,
no Teatro Lauro Gomes, aplaudem, se encantam. Dessa vez
fomos à escola, no ambiente
deles. É interessante perceber
como reagem quando se coloca uma sinfônica no lugar onde
convivem, jogam bola. É emocionante, a criançadinha fica
animada, com aquele olhar de
expectativa, com prazer de ouvir a sonoridade bonita. Porque
para ela aquilo é completamente novo. As crianças precisam
dessa oportunidade.

é referência mundial em
música erudita. O senhor
está seguindo esse exemplo?
MEDAGLIA - Sim. Birmingham é igual o ABCD, uma
região de grandes indústrias.
Simon Rattle trabalhou na
orquestra daquela cidade,
ampliou estruturas e a transformou na maior orquestra da
Inglaterra. Ao chegar em Birmingham se lê “Cidade sede
da Orquestra Filarmônica de
Birmingham”, quer dizer, hoje
a cidade é que pertence à orquestra, e não o contrário.

ABCD MAIOR- Como as
empresas da Região contribuem para as atividades da
Orquestra e para o cenário
cultural?
MEDAGLIA - A Região possui as maiores empresas do
País, que faturam milhões aqui,
é obrigação delas participar. A
Prefeitura está fazendo sua parte, o prefeito Luiz Marinho tem
ABCD MAIOR- Esse públi- boa vontade fora do comum,
co não tem acesso à música o que é raro, porque prefeiclássica? O senhor a consi- tos brasileiros estão pouco se
dera elitizada?
lixando para a área cultural.
MEDAGLIA- Eles não têm Aqui está tudo alinhado para
facilidade de ouvir esse tipo oferecermos um projeto de
de música porque não toca nas nível e termos patrocínio das
rádios, nem na televisão, infe- empresas. Se a Orquestra não
lizmente a música está muito tiver o mesmo nível do autodesprotegida no Brasil. É mui- móvel que elas fazem, não vão
to importante a nossa ativida- querer se misturar conosco.
de de levar aos jovens uma Multinacionais não vão colocar
música com mais ideias, mais seu logo numa charanga.
elaborada, mais universal. Não
Se essas empresas particié que as pessoas não gostem parem, transformaremos São
de música clássica, apenas não Bernardo não só na maior faa conhecem.
bricante de veiculos, mas também de cultura. É um projeto
ABCD MAIOR- Nos anos audacioso e que tem tudo pra
1980 o maestro Simon Rat- acontecer. Com os incentivos
tle viu em Birmingham, ficais que temos no Brasil, que
sudoeste da Inglaterra, po- não existem em nenhum outro
tencial para abrigar uma lugar do mundo, não sai nem
grande orquestra. A cidade do bolso delas. Elas apoiam a
tem perfilnesta
industrial
pareci- orquestra
com
desconto
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do com São Bernardo e hoje posto de Renda. Só não farão

se não quiserem.
ABCD MAIOR- O senhor
foi demitido em abril deste
ano da Rádio e TV Cultura,
onde apresentava o “Prelúdio”, mas recentemente foi
readmitido. Como foi isso?
MEDAGLIA - A demissão
foi intempestiva. É muito comum em serviço público, chega alguém e acha que tem de
mudar tudo. Mas receberam
tantos telefonemas, e-mails,
foi tão grande o protesto do
público que me readmitiram.
Voltei e com mais liberdade
ainda, porque o público exigiu a minha volta. Foi ridículo,
meu programa era o de maior
audiência. Fui diretor de rádio
do Rio de Janeiro e mais quatro
anos na rádio Baden Baden da
Alemanha. Ninguém conhece
mais rádio do que eu aqui.

se essas
empresas
participarem,
transformaremos
são Bernardo
não só na maior
fabricante de
automóveis,
mas também de
cultura

ABCD MAIOR- Como é o
novo programa na Cultura?
MEDAGLIA - Chama-se
“Fim de tarde com o maestro
Julio Medaglia”, passa às 18h,
hora do rush. É para as pessoas
que estão trancadas no automóvel, odiando a humanidade.
Coloco uma música bem macia, suave. Assim o cara suporta
um pouco melhor o massacre,

Medaglia: Brasil é o País mais rico em música do mundo, não há outro com essa diversidade

chega em casa mais tranquilo,
beija a mulher.
ABCD MAIOR- Conte sobre sua participação dos
Festivais de Música da Record nos anos 1960.
MEDAGLIA - Foi um período feliz na música popular brasileira, revolucionário,
provocador, cheio de ideias.
A cultura popular tinha uma
importância maior do que a
chamada erudita. Os Festivais
eram um espelho de toda essa
movimentação, eu estava no
júri de todos eles. A seleção,
aliás, era feita na minha casa,
pois chegavam mais de 15 mil
fitas e não podiam ser deixadas
na Record. Nos fundos da casa
ouvíamos pela primeira vez
maravilhas como Domingo no
Parque, Roda Viva, Ponteio e
Alegria Alegria. Músicas de protesto que estão aí até hoje.
ABCD MAIOR- Os protestos são atemporais?
MEDAGLIA - Não permaneceram por seu conteúdo de
protesto, mas por serem de
qualidade, assim como os Beatles. Incrível pensar que tudo
isso foi feito no auge da ditadura, isso é do ser humano, você
aperta de um lado e ele escapa

com a criatividade do outro. O
período áureo da música brasileira nos últimos 50 anos foi
aquele, quer dizer, 1964, com
a bossa nova ganhando programas de rádio e televisão, 1965
com a Jovem Guarda, que era
mais ingênua, mas libertou a
juventude. Aí veio o tropicalismo, um gigantesco caldeirão
de referências e informações. E
o público gostava.
ABCD MAIOR- E a qualidade dava audiência...
MEDAGLIA - Aquele famoso festival de 1967, que virou
filme, deu 94 pontos de audiência, foi parar no Guinness
Book. Quer dizer, o público
não é esse imbecil que os
meios de comunicação de massa acham que é. Infelizmente
existe uma pressa em ganhar
dinheiro, eles acham que tem
que baixar o valor da música
pra vender. Mas quando os
meios de comunicação tinham
mais responsabilidade a audiência era astronômica.
ABCD MAIOR- O que falta para que essa qualidade
seja retomada?
MEDAGLIA - Faltam pessoas mais responsáveis dirigindo
os meios de comunicação. Se o

cara está à frente de um meio
que atinge milhões de pessoas,
tem obrigação de levar qualidade pra toda essa gente. Eu
já ouvi de um diretor de um
grande veículo “Tem que baixar o nível mesmo que é para
o povo comprar”. Vai dizer isso
pra mim? Por isso é fundamental o trabalho da Secretaria de
Cultura. Se os meios de comunicação viraram caça-níqueis,
entra a função do Estado de
substituir.
Os meios de comunicação
de massa estão acabando com
a música no Brasil, o País mais
rico em música no mundo. Não
existe outro com a mesma diversidade musical. Agora não
se vê mais nada, você liga o rádio e o que ouve? Dupla caipira, que não tem nada a ver com
nada. Essa música caipira, hoje
muito popular, é um bolerão,
música pra bordel. Um dia vai
cansar, a imbecilidade cansa.
Tem muita gente fazendo
coisa boa no Brasil, só que
não tem meios de massa para
veicular. Mas um dia eles terão
de ir atrás desse pessoal para
alimentar as máquinas. Não
ganhar dinheiro com música
no Brasil é como montar uma
fábrica de alimentos na Itália e
não vender espaguete.y

