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GOVERNO DE SP DETERMINA USO OBRIGATÓRIO
DE MÁSCARAS EM TODO O ESTADO
Medida passou a valer desde o dia 7: é obrigatório o uso de máscara em todo o estado por pessoas
que circularem em espaços públicos. A regulamentação cabe às prefeituras, que deﬁnirão a
ﬁscalização e a aplicação de penalidades a quem desobedecer a medida. “A partir de hoje já passa
a valer a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os meios de transporte público e privado e
agora estendemos isso a toda população,
com o objetivo de proteger os brasileiros
HELIO FONTES NÃO PARA COM SUAS ATIVIDADES de São Paulo, para que tenham menos
possibilidade de serem infectados ou irem
E LANÇA UMA MÚSICA QUE É UM ALENTO NOS
a óbito”, aﬁrmou Doria.O total de casos
TEMPOS DIFICEIS DO CORONAVÍRUS: ‘MAIS AMOR!’ chega a 41,8 mil e o Estado já tem nove mil
pacientes, suspeitos ou conﬁrmados, pelo
O médico e musico Helio Fontes, de
novo coronavírus.
O Brasil registrava ontem, Sábado, 38.654
Itapetininga, criador do grupo carnacasos conﬁrmados de coronavírus e 2.462
valesco ‘Os Inconformados’ e do
mortes. Mais de 170 municípios paulistas
conjunto musical ‘Dr. Helio& Grupo’,
já registram óbitos por COVID-19. São
vai lançar durante a semana a músi2.110 mortes no município de São Paulo,
ca ‘Mais Amor’, cuja letra faz referenum aumento de 124 em relação ao dia
anterior, e 1.306 óbitos em municípios da
cia a tempos melhores pósGrande São Paulo, interior e litoral. O
pandemia.
número
de casos conﬁrmados no Estado
O Internet Jornal, em primeiríssima
chegou a 41.830, atingindo 398 municípimão, apresenta a letra e a nova
os, com 17 novos registrando seus
música (letra ao lado; para ouvir a
primeiros casos. A doença já é veriﬁcada
em 61% das cidades do território estadual.
música, clique no link).
São
mais de 9 mil pacientes internados em
Segundo a assessoria do médicoSP,
sendo 3.474 em UTI e 5.622 em
músico, ‘Mais Amor’ é um grito de
enfermaria.
esperança do que acontecerá depois
Capacidade de atendimento quaseesde passada a tragédia da pandemia
gotada
A taxa de ocupação dos leitos de UTI
Covit-19: «Em tempos de #ﬁqueemreservados para atendimento a COVID-19
casa mais um lançamento para os
é de 70.5% no Estado de São Paulo e
amantes de uma boa música...»
89,6% na Grande São Paulo. Se não
Letra: Hélio Fontes Jr. - Participação: André Camargo (Violão/Produção,
houver o isolamento social o sistema não
Jimy (Percussão), Caduzinho (Cavaquinho) e Junior (Produção)
vai aguentar.

O USO DE MÁSCARAS
É OBRIGATÓRIO EM ITAPETININGA
Já está em vigor o decreto municipal que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras em virtude da pandemia de Covid 19, em Itapetininga. Cabe aos estabelecimentos
comerciais impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando
o equipamento de proteção facial, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.
A prefeitura continuará fornecendo máscaras à população nas unidades de saúde do
município. O setor de Fiscalização de Posturas e a Guarda Municipal farão a orientação
aos estabelecimentos e à população. As infrações estarão sujeitas ao Código de
Posturas do Município.

AINDA NÃO HÁ DATA PARA
REINICIO DAS AULAS NO
INSTITUTO FEDERAL
DE ITAPETININGA
Em entrevista exclusiva para o Internet Jornal, o diretor geral do
campus Itapetininga do Instituto Federal, professor Ragnar
Hammarstrom falou sobre o calendário escolar deste ano, sobre
as atividades que sua escola vem mantendo mesmo durante o
período de recesso obrigatório devido à pandemia provocada
pelo coronavírus e também sobre o ensino virtual. Pag. 15

NITERÓI COLOCANDO ORDEM NO CORETO
Niterói é a primeira cidade do sudeste a aprovar o lockdown: moradores não poderão
sair às ruas a partir de segunda feira, 11. Em mensagem aprovada pela Câmara
Municipal, o prefeito Rodrigo Neves diz que proíbirá a circulação de pessoas nas ruas,
praias e praças entre os dias 11 e 15 de maio. O descumprimento resultará em multa de
R$ 180,00 e, em caso de reincidência, a multa será dobrada. As únicas exceções são os
trabalhadores que estiverem indo a unidades de saúde ou a estabelecimentos que
permanecem abertos como farmácias, bancos e supermercados. (Claudio Bloch)

FENAERT REPUDIA VIOLÊNCIA CONTRA
PROFISSIONAIS DE IMPRENSA
Neste domingo (3), jornalistas e fotógrafos que cobriam as manifestações favoráveis
ao presidente Jair Bolsonaro voltaram a sofrer ataques. Desta vez, os proﬁssionais
do jornal Estadão foram agredidos com chutes e empurrões durante cobertura na
Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
"Justamente no Dia da Liberdade de Imprensa termos relatos como esse, é uma
situação intolerável. Devemos prezar pela segurança e pelo exercício da proﬁssão
com dignidade", aﬁrma Guliver Leão, presidente da Federação Nacional das
Empresas de Rádio e Televisão (Fenaert).
A Fenaert lamenta profundamente os ataques, repudiando toda e qualquer atitude
que prejudique a coleta e apuração de informações relevantes e de interesse
público. Reitera também o compromisso com a segurança e integridade dos
proﬁssionais de imprensa, que desempenham papel fundamental durante a
cobertura da pandemia mundial de Coronavírus e seus desdobramentos políticos,
econômicos e sociais.
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Importante: o INTERNET JORNAL é um veiculo virtual, um blog da internet e conta
com a colaboração de uma grande equipe de colaboradores, que responde pelas
materias assinadas. As matérias não assinadas são de autoria e responsabilidade do
Editor Geral. Não está localizado em nenhum saite em especial, mas é associado ao
Jornal Cultural ROL (www.jornalrol.com.br). Não está editorialmente ligado a qualquer ideologia politica, religiosa ou comercial e por isso abre suas páginas para as
mais diversas opiniões: para nós é o leitor que deve julgar o que é certo ou errado e
não o veiculo de comunicação. Somos absolutamente contra qualquer tipo de
censura à imprensa. Essa posição democrática, entretanto, não impede que tenhamos nossas próprias opiniões e lutemos por elas. Não aceitamos agressões pessoais, baixo nível moral e nem pregações sectárias e temos nossas próprias
BANDEIRAS DE LUTA,
pelas quais toda a Equipe I.J. propugna. São elas:
- a necessidade de que seja colocada na galeria dos ex-presidentes
da República o retrato de Julio Prestes de Albuquerque;
- a importância fundamental da preservação das
riqueza histórica e arquitetônica das cidades;
- uma permanente e eﬁcaz ﬁscalização da
poluição sonora e a punição dos culpados;
- a proibição de prender pássaros e
outros animais em gaiolas ou jaulas; e
- a proibição da realização de rodeios e outras práticas
que prejudicam os animais.
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Recadinhos

& RECADÕES
- O presidente entrou, claramente, para o caso de insanidade mental! Seu desequilíbrio psíquico é grave pois está testando os limites da democracia com seu viés
ditatorial e “um governo que não é plural é violência.” Um político acuado precisa
mostrar seu poder , e assim ele cria uma crise após outra . Assim está- se abrindo um
fosso entre o governo e o Brasil!» (MDT)
- O Brasil caminha para se tornar, nas próximas semanas, o novo epicentro mundial da
pandemia. Sabe porquê? Por que não temos um estadista como presidente e sim um
aventureiro de extrema direita, limitadíssimo culturalmente, e que torna tudo um
assunto politico, como é próprio dos que tem cabeça pequena. Devido às suas
barbaridades realizadas ao tempo do ex-ministro da Saude Luiz Henrique Mandetta, o
presidente apequenou tudo, inclusive uma gravíssima pandemia de alcance mundial,
taxando-a de «apenas um gripinha». Conclusão: o nosso país está - também no caso
da saúde pública - como uma nau sem rumo, em alto mar, sem timoneiro e no meio de
um mar revolto. Salve-se quem puder! (Helio Rubens)

- A violência contra a democracia continua: durante os primeiros cinco dias de maio
foram registradas agressões de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a enfermeiros e jornalistas, além da agressão feita pelo próprio chefe do Executivo, que mandou
repórteres "calarem a boca". (Helio Rubens)
- O portal Congresso em Foco
publicou com exclusividade a íntegra de todos os
pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Os dados foram obtidos
por meio da Lei de Acesso à Informação e compreendem o período entre março de
2019 e 27 de abril de 2020. Entre os motivos para o afastamento, estão denúncia de
interferência política na Polícia Federal, participação em ato pró-intervenção militar,
disseminação de notícias falsas e desobediência ao isolamento social.
- Dia 8 de maio comemorou-se os 75 anos do ﬁm da Segunda Guerra Mundial na
Europa, com a rendição incondicional da Alemanha aos soviéticos. O Brasil teve sua
heróica participação na campanha da Itália, de 1943 a 1945 (Marcelo Paiva Pereira)
- Corre pela internet um vídeo no qual Lima Duarte, um dos pioneiros da televisão
brasileira e desde sempre dedicado às artes cênicas, homenageia Flavio Migliaccio,
seu amigo de muitos anos. Ouvindo emocionada as palavras desse grande ator, ﬁquei
pensando que se nós, pessoas comuns, sofremos com esse caos que se instalou no
país – político, econômico, da saúde, da educação, das relações familiares -, imagine
essa geração que, atuando no Teatro de Arena, nos CPCs da UNE e em outros
movimentos culturais do começo da década de 60, acreditava que estava construindo
um Brasil diferente, com mais educação e cultura e com menos desigualdades sociais.
Foram podados, silenciados, presos, torturados, exilados. Quando o regime militar
ﬁnalmente se abriu, pensaram que poderiam retomar os projetos anteriores. Mas
perceberam que na gaveta, que estava fechada há tanto tempo, só tinha resíduos do
passado e muito lixo recente. Se os jovens estão descrentes, imagine a geração que
está com 70/80 anos. Principalmente os artistas que são muito mais sensíveis. O que
lhes resta é ir resistindo e levando a vida...(Maria do Rosário)
- Desempregada, Adeyula Dias Barbosa Rodrigues, 31 anos, 2 ﬁlhos, teve seu auxílio
emergencial negado, tendo em vista que em sua carteira de trabalho digital consta dois
empregos em aberto, sendo um deles de Presidente da República. Perguntada sobre
o que faria se fosse presidente respondeu: "sou a favor do isolamento, única forma de
protegermos nossas vidas e o auxílio emergencial é fundamental para nos mantermos
nesse momento". Estou trocando de Presidente e ainda ofereço um Ônix Lorenzoni de
brinde. (Claudio Bloch)

A Anelis'Artes faz uma especialmente prá vc.
liGUE 15/99721-4890

PALMAS&PALMADAS
tu PALMADAS na nova secretaria da Cultura do Governo Federal, Regina Duarte.
Em lamentável entrevista à CNN Brasil, a artista mostrou que não sabe interpretar o
papel de uma autoridade pública, muito menos a de exerce-la. Mostrou-se evasiva - sem
conhecimento da sua função e da importância de seu papel na coisa pública. Agiu como
‘pau-mandado’, pois queria apenar ler o que escreveram para ela. Além disso, mostrouse descuidada, sem nenhum preparo de aparência e autoritária e prepotente. Irritou-se
muito quando o programa colocou no ar um vídeo da sua colega atriz Maitê Proença e
interrompeu a entrevista, que estava sendo transmitida ‘ao vivo’. Agrediu e ofendeu a
emissora, os jornalistas apresentadores e o entrevistador, aﬁrmando erroneamente que
a gravação era antiga e nem quis ouvir a resposta dos apresentadores, que aﬁrmavam
que a gravação tinha sido feita naquele mesmo dia. Regina Duarte fez um papelão e foi
uma decepção para os colegas que esperavam que ela fosse, no atual governo, pelo
menos uma autoridade comprometida com a cultura. (Helio Rubens)
tu PALMADAS no presidente Bolsonaro, que preparou uma ‘cilada’ ao presidente do
STF, levando, sem avisar, um grupo de empresários até a maior corte do país para
reivindicar o afrouxamento da quarentena no país. Foi no mínimo uma indelicadeza do
chefe de um Poder em relação ao chefe de outro Poder, o que mostrou sua incapacidade
para governar. Não vingou a tentativa de transferir as atribuições do Executivo para o
Judiciário, que existe para julgar e não para executar. Mais uma mancada do. (H. Stllos)
- tu PALMAS para os empresários mais inteligentes que, diante da crise econômica
provocada pelo Covid-19, perceberam que não existe um culpado para ela e portanto
não adianta bater panelas, fazer buzinaços e promover desordens nas ruas e que a
única solução é botar a cabeça para pensar e descobrir meios de superá-la. (HR)
- tu PALMADAS na Regina Duarte, pela entrevista na CNN (Daniela Santana)
tu PALMAS para o médico Helio Fontes, que apesar de adoentado, continua inspiradíssimo e até criou a música ‘Com Amor’, que é um verdadeiro hino de esperança em
dias melhores no pós-pandemia.
tu PALMAS para a Casa Kennedy e o Museu Carlos Ayres, que fecharas suas portas
para visitação pública em atendimento às orientações da Organização Mundial da
Saúde, mas não pararam com suas atividades culturais e lançaram uma Mostra de artes
on Line, com videos criados por Fabio Jurera gravados por pintores, poetas e músicos
de Itapetininga.
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RELEMBRANDO
PÁSSARO

HÁ 25 ANOS ITAPETININGA SAIA
NAS MANCHETES DOS JORNAIS
PELAS SUAS QUALIDADES

CINEMA EM PAUTA
LINDA CATARINA GUALDA
2º CICLO DO CINEMA PERNAMBUCANO:
O CICLO SUPER-8

O primeiro ciclo do cinema
pernambucano, o Ciclo
Recife, se encerrou na
década de 1930. Após esse
período, a indústria fílmica
continuou, mesmo que
timidamente. Registra-se a
produção de um único ﬁlme
sonoro - O Coelho Sai
(1942) - de Newton Paiva e
Firmo Neto, totalmente
realizado no Recife, mas
que não teve cópia sobrevivente. Até 1969 apenas
alguns documentários
foram ﬁlmados no estado,
sobretudo pelo Instituto
Joaquim Nabuco de
Pesquisas Sociais. Em seguida, foram feitas adaptações do Auto da Compadecida de
Ariano Suassuna (A Compadecida, 1969) e de Morte e Vida Severina de João Cabral de
Relembrando manchete publicada pelo jornal O Popular de Itapetininga em maio deMelo Neto, ambas produções em ﬁlmes de 35mm. A partir da década de 1970, o
1195, portanto há 25 anos, a reportagem do Internet Jornal procurou o autor da façanhabarateamento das produções amadoras de cinema, com os ﬁlmes em Super-8,
que justiﬁcou o destaque naquela publicação: o médico oftalmologista José Gabrielproporcionou o surgimento, em 1973, do Ciclo Super-8, restrito à produção de curtasBloise para saber como tinha sido possível realizar o notável acontecimento que foi ametragens para exibição quase exclusivamente em festivais. O formato Super-8,
realização do primeiro transplante de córnea na cidade. Ele nos recebeu com muitadesenvolvido nos anos 60 e lançado pela Kodak, ganhou esse nome por ter 8 milímetros
atenção e gentilmente respondeu às nossas questões?
de largura e sua popularidade se deveu ao fato de permitir a gravação de som sincroniI.J.: - Como foi possivel realizar uma operação de vista tão diﬁcil à época?
zado à imagem. O Ciclo do Super-8, apesar de sua curta duração e restrito aos Festivais
José Gabriel Bloise: - Na época, a Santa Casa possuía microscópio e eu tinha meuNacionais de Curta Metragem realizados nas capitais brasileiras, foi um movimento tão
material cirúrgico particular. A ﬁla para banco de olhos não era muito grande e graças aimportante quanto o Ciclo do Recife. Devido ao seu caráter inovador e, sobretudo, pelo
Deus deu tudo certo.
seu cunho nacionalista e libertador, preocupou-se em retratar a realidade do povo
I.J.: - Seu feito foi registrado pela imprensa local, especialmente pelo jornal O Popular debrasileiro, principalmente do nordestino. Pernambuco teve participação ativa nos
Itapetininga, citado como um grande avanço na área médica da cidade. Como o senhorfestivais e sua maior contribuição aconteceu nos eventos realizados em 1977, 1978 e
vê hoje, a sua corajosa atitude de então?
1979. Considerando os superoitistas pernambucanos em destaque nesse ciclo, citamJ.G.B.: -Sinto-me gratiﬁcado, pois foi um marco na história da cidade. Dentre tantasse: Fernando Spencer, Athos Cardoso, Geneton Moraes Neto, Celso Marconi, Jomar
notícias ruins que corriam na ocasião, houve essa notícia boa, algo que o jornal OMuniz de Brito, Walderes Soares, Paulo Menelau e muitos outros. Todavia, Fernando
Popular de Itapetininga destacou comSpencer foi considerado o maior produtor e incentivador do Ciclo Super-8, com cerca de
prioridade, em matéria de capa, mostrando36 ﬁlmes documentários cuja temática dirige-se à cultura e sociedade pernambucana.
que na cidade existem também coisasEntre os ﬁlmes produzidos durante esse período evidenciam-se: Caboclinhos do Recife
boas.
(1974, Fernando Spencer), Bajado, um artista de Olinda (1974, Fernando Spencer e
I.J.: - Quais as modernidades existentesCelso Marconi), Agórgona doméstica e Vaquejada (1975, Athos Cardoso e Osman
atualmente - inclusive em seu consultório -Godoy). Fontes: Fonte 1
na área da oftalmologia? O Brasil estáhttp://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar../index.php?option=com_content&view=art
tecnologicamente 'atrasado' nessa área? icle&id=520&Itemid=1 Fonte 2 https://www.aicinema.com.br/cinema-pernambucanoJ.G.B.: - Os casos de transplante são cadaespecial-nordeste/
dia menos necessários, pois existem
exames diagnósticos que conseguem
DIA DA VITÓRIA
detectar doenças mais precocemente,
evitando que elas evoluam para umPrezados amigos e estimados camaradas
transplante, que seria feito em casos maisSaudações Expedicionárias.
graves. Temos por exemplo em nossaComemoramos dia 5 de Maio de 2020 os 75 anos do Dia da Vitória, ocorrido a 8 de Maio de 1945
clínica o equipamento de topograﬁa(https://qrgo.page.link/LWfou) quando chegava ao ﬁm a Segunda Guerra Mundial
corneana, que pode diagnosticar doenças(https://qrgo.page.link/25dpT). Nossa Itapetininga também se regozija em poder participar das
comemorações, em nível digital, desta importante data ao redor do mundo por ter contribuído com
como o ceratocone em estágio inicial. Otrinta e quatro (https://qrgo.page.link/odcfm) de seus ﬁlhos naquele que foi o maior conﬂito
ceratocone é a causa mais comum dearmado do Século XX, integrados que foram aos três Regimentos de Infantaria da Força
transplantes de córnea. Existem hojeExpedicionária Brasileira (https://qrgo.page.link/ZkNnh) que seguiu para a Itália em 1944
também procedimentos que na época não(https://qrgo.page.link/HrFoL), a saber
tínhamos, como o Crosslinking, que é uma
1º Regimento de Infantaria - Regimento Sampaio (https://qrgo.page.link/zj1aA)
intervenção para reforçar a estrutura da córnea, impedindo que o ceratocone evolua.
Argemiro de Toledo Filho
In memoriam: Benedito Ayres de Campos, Benedito Nunes da Costa, Domingos Barreira
Sobrinho, Guiomar da Costa Pinto, José Ribamar de Montello Furtado, José Rolim de Oliveira,
Luiz Folegatti, Manoel Evaristo de Moura, Nelson Barreiros, Nelson Medeiros, Pedro Gomes de
Oliveira
6º Regimento de Infantaria - Regimento Ipiranga (https://qrgo.page.link/qcm4v)
In memoriam: Benedito Bento Mariano, Davino da Costa Calhares, Higino Mendes de Andrade,
José da Silva Reis, João Domingues, João Leonel de Medeiros, João Luizon
Luiz Braitt, Mario de Souza, Reinaldo Rolim
11º Regimento de Infantaria - Regimento Tiradentes (https://qrgo.page.link/FVzCA)
Victório Nalesso
In memoriam: Aniceto Vieira Branco, Amasilio Paulo de Campos, Benendito Morelli, Francisco
Mathias de Campos, Honorio Negrisoli, Itaboraí Marcondes Machado, Joaquim Arcanjo de
Carvalho, Leandro Paulino da Cruz, Miguel França
Forças em Operação no Litoral Brasileiro (https://qrgo.page.link/Rx2To)
In memoriam: José Albino
Dois destes trinta e quatro pracinhas itapetiniganos, os soldados Antonio Joaquim da Costa
(https://qrgo.page.link/LDymE) e Sebastião Garcia (https://qrgo.page.link/pG2DE) sacriﬁcaram suas vidas na luta pela Liberdade e pela Democracia durante a tomada de Monte Castelo
(https://qrgo.page.link/TBBoJ) a 29 de novembro de 1944 e no combate de Collechio
(https://qrgo.page.link/QmmTa) a 28 de abril de 1945, respectivamente. Sepultados no
Cemitério Militar de Pistóia, Itália, seus restos mortais hoje se encontram no Monumento Nacional
dos Mortos da Segunda Guerra Mundial (https://qrgo.page.link/LeAjn) no Rio de Janeiro. Entre
nós, nestes 75 anos passados do Dia da Vitória, estão em vida apenas dois dos trinta e quatros
itapetininganos que seguiram com a Força Expedicionária Brasileira para a Itália, os excombatentes Victório Nalesso (https://qrgo.page.link/tF4MQ) e Argemiro de Toledo Filho
(https://qrgo.page.link/DE8fX). Ambos, com 97 anos de vida neste 8 de Maio de 2020, testemunhos são do valor inconteste do soldado itapetiningano, o mesmo que nos momentos mais
decisivos de nossa História Militar Terrestre, não hesitou em atender ao apelo da Nação Brasileira
e ao tomar das armas, soube igualmente compartilhar dos sacrifícios e das glórias nos campos de
batalha da revoluções de 1932, 1930, 1924, Guerra de Canudos (1897), Revolta da Armada
(1893), Guerra do Paraguai (1865-1870), Revolta Liberal (1842) e na guerras da Independência
(1822-1824). Que Deus abençoe os nossos pracinhas em vida e in memoriam, bem como seus
dignos familiares e honrados descendentes, todos cidadãos de escol na atualidade de nosso
município, de nossa São Paulo e de nosso Brasil. Ademais, que possam suas memórias e feitos
sempre repercutirem em nossos corações, retemperando nosso alento, nossa coragem e nossa
iniciativa para o enfrentamento cabal da pandemia do Covid-19 que certamente tem demonstrado ser o maior desaﬁo de nossa geração.
Att, grato e o abraço afetuoso de sempre
Prof. Jeﬀerson Biajone
Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga/SP
http://pec.itapetininga.com.br/

