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Diego Moraes 
É nascido em Santa Bárbara d’Oeste, criado em Piracicaba e vivido no mundo. Ganhou 
reconhecimento nacional ao alcançar o segundo lugar, entre 37 mil candidatos, no reality 
show musical Ídolos, em 2009. Venceu o Prêmio Pro�ssionais da Música, na categoria 
nacional de Melhor Cantor, em 2018. Possui residências artísticas no Canadá e na Univer-
sidade de Princeton, nos EUA. Lançou dois álbuns e um EP. Entre os vídeos lançados, 
destaque para a live session pela Vevo, de Nova Iorque. Já dividiu o palco com Ney 
Matogrosso e Caetano Veloso, viajando por turnês nacionais e internacionais e lotando 
casas como o City Bank Hall, em São Paulo, Circo Voador, no Rio de Janeiro, o Rock Wood 
Music Hall, em Nova Iorque, e o Golden Gate Park, em São Francisco. Começou a cantar 
e a estudar violão e piano aos 6 anos, no projeto social Pastoral da Criança, nas garagens 
das casas vizinhas à de sua família, no bairro Parque Peória, no calmo distrito rural de 
Tupi. Atualmente de volta a Piracicaba, trabalha na gravação da série de músicas que 
compôs durante o seu isolamento na cidade e que serão apresentadas com a OSP, sobre 
o tema: “Tecnologia: contra ou em favor das relações humanas?”

Aninha Barros
Nasceu em Cândido Mota e mudou-se para Piracicaba com poucos meses de vida. 
Iniciou os estudos de violão ainda na adolescência, com o professor Miro Barros. A mãe, 
que já notava seu gosto por cantar, a inscreveu em um concurso musical, em 1994, 
quando iniciou a carreira como cantora. Em 2019, recebeu o Título de Cidadã Piracicaba-
na, pela Câmara Municipal de Piracicaba, como mérito pelos trabalhos artísticos realiza-
dos. Em 2021, a convite da Orquestra Sinfônica de Piracicaba e Câmara Municipal, partici-
pou da releitura inédita do tradicional Hino de Piracicaba. Integrou o grupo musical de 
chorinho Essência Feminina, composto somente por mulheres, onde tocava violão de 7 
cordas. Como crooner, participou de diversas bandas de baile, com destaque para a 
Banda Themplus, por 14 anos, e se apresentou em muitos palcos em São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal. Formou-se em Canto 
Erudito pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, onde foi 
aluna de Mirtes Lomba e Angelina Colombo Ragazzi. Atuou como professora de técnica 
vocal por mais de 15 anos. Em 2011 montou o grupo Samba d’Aninha, no intuito de 
explorar o samba, gênero musical que a encantou desde criança. Lançou dois álbuns 
solo: Requinte (2014) e Neguinha (2018).

Desde 1998 Knut Andreas é regente titular da 
Orquestra Sinfônica de Potsdam e desde 2014 
regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem de 
Berlim (OSJB), ambas na Alemanha. Como regen-
te convidado tem atuado em diversas orques-
tras, entre elas a Orquestra Sinfônica da Rádio e 
TV da Eslovênia e a “Deutsches Filmorchester 

Babelsberg”, em Potsdam. Foi convidado a reger nos festivais de música antiga e de 
ópera de Potsdam e no Festival de Viena. Regeu a ópera “3 Bilhões Irmãs” na “Volksbüh-
ne Berlin”, peça que foi premiada Melhor Ópera da última temporada em Berlim. No 
Brasil trabalhou com as orquestras de Campinas, Americana e Ribeirão Preto, com a 
Orquestra da Unicamp e com a Orquestra de Câmara OPUS (BH). Em turnês regeu a OSJB 
na Albânia, França, no Brasil, em Taiwan e na Itália. Foi premiado Melhor Regente no 
festival internacional “Michelangelo” (Firenze) e pela Academia de Letras e Artes de 
Paranapuã, Rio de Janeiro, com a medalha “Austregésilo de Athayde”. Na Universidade 
de Potsdam atua como professor honorário de história da música e gestão musical.

KNUT ANDREAS
DIRETOR ARTÍSTICO E 
REGENTE TITULAR

Fo
to

: R
od

rig
o 

A
lv

es



1os Violinos 
Spalla: Samuel Lima
Milton Bergo
Denis Usov 
Paola Redivo 
Sara Raíssa de Moraes
Jacqueline Lopes de Oliveira 
Henrique  Lupinacci
Arthur Brito
Ricardo Pavaneli
Giliard Reis

2os Violinos 
Luis Fernando Dutra 
Igor Nogueira
Liege Emerique Pedroso
Paulo Camilotti Tavares 
Ricardo Yeda Rebouças
Álvaro Peterlevitz  
Felipe Tonon 
Victor Freitas Matos
Natália Brito

Violas
Jonas Góes
Valter Kakizaki
Iriz Costa Felippe 
Winnie Hansen Leite 
Daniel Fernandez
Anderson Santos

Violoncelos 
André Micheletti
Bruno Belluco 
Fabio Belluco 
Cristina Geraldini
Sergio Ribeiro
Ketlyn Mayara Costa 

Contrabaixos 
Anselmo Melosi 
Allan Texeira 
Daniel Machado
Gustavo Mazon Finessi

Flautas 
Marcos Kiehl 
Felipe dos Santos Silva 

Pícolo
Wesley Moraes

Oboé 
Heleodoro Moraes

Clarinetes 
Reinaldo dos Anjos 
Edimilson  Ribeiro 

Fagotes 
Ricardo Aurélio
Antônio Carlos Garcia 

Trompas 
Evandro Neves 
Wesley Rodrigo
Edson Nascimento
Jackson Lucio

Trompetes 
Michel Machado 
Ismael Brandão

Trombones 
Emerson Teixeira
Adriano Salomé 
Felipe Martim Coelho

Tuba 
Dante P. Capacla Santos 

Percussão 
Daniel Dias de Lima
Nicolas Damaceno
Rafael Peregrino
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INSTRUMENTISTAS

ANDRÉ MICHELETTI
DIRETOR ARTÍSTICO ASSOCIADO
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Diego Moraes 
É nascido em Santa Bárbara d’Oeste, criado em Piracicaba e vivido no mundo. Ganhou 
reconhecimento nacional ao alcançar o segundo lugar, entre 37 mil candidatos, no reality 
show musical Ídolos, em 2009. Venceu o Prêmio Pro�ssionais da Música, na categoria 
nacional de Melhor Cantor, em 2018. Possui residências artísticas no Canadá e na Univer-
sidade de Princeton, nos EUA. Lançou dois álbuns e um EP. Entre os vídeos lançados, 
destaque para a live session pela Vevo, de Nova Iorque. Já dividiu o palco com Ney 
Matogrosso e Caetano Veloso, viajando por turnês nacionais e internacionais e lotando 
casas como o City Bank Hall, em São Paulo, Circo Voador, no Rio de Janeiro, o Rock Wood 
Music Hall, em Nova Iorque, e o Golden Gate Park, em São Francisco. Começou a cantar 
e a estudar violão e piano aos 6 anos, no projeto social Pastoral da Criança, nas garagens 
das casas vizinhas à de sua família, no bairro Parque Peória, no calmo distrito rural de 
Tupi. Atualmente de volta a Piracicaba, trabalha na gravação da série de músicas que 
compôs durante o seu isolamento na cidade e que serão apresentadas com a OSP, sobre 
o tema: “Tecnologia: contra ou em favor das relações humanas?”

Aninha Barros
Nasceu em Cândido Mota e mudou-se para Piracicaba com poucos meses de vida. 
Iniciou os estudos de violão ainda na adolescência, com o professor Miro Barros. A mãe, 
que já notava seu gosto por cantar, a inscreveu em um concurso musical, em 1994, 
quando iniciou a carreira como cantora. Em 2019, recebeu o Título de Cidadã Piracicaba-
na, pela Câmara Municipal de Piracicaba, como mérito pelos trabalhos artísticos realiza-
dos. Em 2021, a convite da Orquestra Sinfônica de Piracicaba e Câmara Municipal, partici-
pou da releitura inédita do tradicional Hino de Piracicaba. Integrou o grupo musical de 
chorinho Essência Feminina, composto somente por mulheres, onde tocava violão de 7 
cordas. Como crooner, participou de diversas bandas de baile, com destaque para a 
Banda Themplus, por 14 anos, e se apresentou em muitos palcos em São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal. Formou-se em Canto 
Erudito pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, onde foi 
aluna de Mirtes Lomba e Angelina Colombo Ragazzi. Atuou como professora de técnica 
vocal por mais de 15 anos. Em 2011 montou o grupo Samba d’Aninha, no intuito de 
explorar o samba, gênero musical que a encantou desde criança. Lançou dois álbuns 
solo: Requinte (2014) e Neguinha (2018).

Newton de Almeida Mello – Hino de Piracicaba

 O professor, poeta, compositor e violonista Newton de Almeida Mello (1905-1965) teve 

uma vida atribulada. Por muitos anos pertenceu ao corpo docente da Escola Normal de 

Piracicaba (Escola Sud Menucci), da qual se formou na turma de 1928, a mesma turma de 

Fortunato Losso Netto (1910-1985) que dá nome ao Teatro Municipal de Piracicaba. Escrevia 

artigos e poesias para o Jornal de Piracicaba, depois coletadas no livro de poesias “Carri-

lhões”, o qual apenas foi publicado postumamente, em 1997, pela Orquestra Sinfônica de 

Piracicaba (OSP). Era um letrista inspirado. Musicada pelo compositor Erotides de Campos, 

fez a letra da marchinha “Alô Brasil” que foi dedicada à Carmen Miranda. 

 Mas ele �cou conhecido por outros dois motivos: primeiro, pela composição de uma 

moda de violão, feita em cinco minutos, no dia 9 de setembro de 1931 e que veio a se tornar 

o Hino de Piracicaba e por um crime passional: matou a própria esposa por traição. 

 A música nasceu na cidade de Rafard, na Fazenda Itapeva, onde Newton de Almeida 

Mello estava, saudoso de Piracicaba. Conta o escritor Leandro Guerrini, que o próprio 

compositor narrou como nasceu a música, num depoimento de 24 de abril de 1956: “Era o 

dia 9 de setembro de 1931. Lembro-me bem disso tudo. Não por vaidade, mas apenas 

esclarecendo um ponto, para mim interessante, devo dizer que a letra e a música dessa 

despretensiosa canção foram compostas, simultaneamente, em cinco minutos. Outras 

composições minhas, nas quais havia trabalhado, por vezes, dias a �o, não me saíam boas 

como esta parecia estar. Retive-a na memória e, como na noite do mesmo dia me encon-

trasse em Piracicaba, entre velhos amigos, cantarolei-a pra eles. Surgiu logo um violão. 

Aprenderam em três tempos e houve um geral entusiasmo que, de certo modo, me 

lisonjeou.”

 O encontro com os amigos que primeiro ouviram a moda de viola aconteceu no mesmo 

dia, mas em Piracicaba, no então famoso Bar Giocondo, na Praça José Bonifácio, ao lado do 

restaurante Brasserie. Newton de Mello escreveu a letra e a música, mas quem fez a harmo-

nização foi o maestro Carlos Brasiliense, “a lápis, para completá-la depois”; porém, Brasilien-

se morreu logo depois, sem concluir o esboço da harmonização, a qual coube ao maestro 

Danuzio Benencase �nalizar. A primeira gravação foi feita por Ângelo Cobra, conhecido 

como Cobrinha, no disco “Colúmbia”. Porém, a versão mais famosa foi gravada pela dupla 

sertaneja, Craveiro & Cravinho.

 Segundo Leandro Guerrini, a divulgação e a popularização da música se deu pelos 

seresteiros da cidade que a cantavam por onde iam: Benigno Lagreca, José do Amaral, 

Lauro Alves Catulé de Almeida, Otávio de Barros Ferraz, Décio de Toledo, Guido Olivetto, 

Benedito do Amaral, Antônio Diehl, Zacarias Martins, João Cozzo, Anísio de Godói (a voz de 

veludo), Luciano de Cillo, Idúlio Ridolfo, Inocêncio Geizer do Amaral e tantos outros; mas, 

sobretudo, por Vitório Cobra (Cobrinha) e pelo “Capitão” (José Toledo). O próprio compositor 

nunca imaginou que a sua música se transformasse no hino o�cial da cidade que ele tanto 

amou.

 A composição musical “Piracicaba” foi o�cializada como hino da cidade e do município 

pela Lei nº 2207, de 30 de dezembro de 1975, homologada pelo então prefeito Adilson Maluf 

e proposta pelo vereador José Alcarde Correa. Consta na justi�cativa do projeto de lei: 

“Ninguém, temos certeza, colocará em dúvida a popularidade da composição de Newton 

de Mello, nem a profundidade de seu signi�cado humano, social, artístico e cívico, além da 

exatidão com que ela virá a ajustar-se como hino do povo piracicabano”.

 A letra, já é conhecida de todos, mas vale a transcrição: 

  “Numa saudade que punge e mata

  - que sorte ingrata! – longe daqui.

NOTAS DE PROGRAMA
Por Marcelo Batuíra Losso Pedroso*

  Em um suspiro triste e sem termo,

  Vivo no ermo dês que parti

 

  (Estribilho)

  Piracicaba que eu adoro tanto,

  Cheia de �ores, cheia de encanto...

  Ninguém compreende a grande dor que sente

  O �lho ausente a suspirar por ti

 

  Em outras plagas, que vale a sorte?

  Pre�ro a morte junto de ti.

  Amo teus prados, teus horizontes,

  O céu e os montes que vejo aqui.

  (Estribilho)

 

  Só vejo estranhos, meu berço amado,

  Tendo a teu lado o que perdi...

  Poucos se importam com teu encanto,

  Que eu amo tanto, dês que nasci.”

Tião Carreiro & Pardinho – Rio de Lágrimas 

 Quem já não ouviu esse famoso refrão: “O rio de Piracicaba / Vai jogar água pra fora /  

Quando chegar a água / Dos olhos de alguém que chora”. Muita gente pensa que se trata 

do hino de Piracicaba, mas não é. Talvez seja um quase “segundo hino”. A música fala, por 

analogia, entre as frequentes inundações do rio Piracicaba e as lágrimas vertidas por um 

amor não correspondido. 

 Lourival dos Santos (1917-1980) escreveu a letra, ou melhor, a ditou para sua esposa, já 

que era semialfabetizado e tinha muitas di�culdades com a escrita. Ele compunha mental-

mente os versos e os ditava para a esposa que transcrevia para o papel. Assim, foi com os 

versos de “Rio de Lágrimas”. Ele era muito amigo de Ana Maria de Andrade Franco, a musa 

inspiradora desses versos, irmã da dupla sertaneja Craveiro & Cravinho e tia da dupla Cézar 

& Paulinho. 

 Segundo a musa inspiradora dos versos, nunca houve um relacionamento amoroso 

entre os dois, talvez um amor platônico por parte do autor, mas isso é só especulação. 

Nessa época, Lourival dos Santos conhecia a família e frequentava muito a residência de 

Ana Maria, solicitou à dupla Jacó & Jacozinho para escrever a música sobre esses versos. 

Porém, a dupla compôs num ritmo chamado de “rasqueado”, sem se identi�car-se muito 

com a letra. 

 Tião Carreiro (1934-1993) leu e gostou dos versos de Lourival, sem, contudo, gostar da 

música que fora composta. Os dois se entenderam e resolveram ir atrás de alguém para 

compor uma nova melodia. Tião Carreiro pediu a Serrinha e depois a Piraci, mas desconten-

te com o resultado, acabou, ele mesmo, escrevendo a música. Desde 1954, Tião Carreiro 

(José Dias Nunes) havia feito dupla com Pardinho (Antônio Henrique de Lima), na cidade de 

Pirajuí-SP, quando o circo de Pardinho estava de passagem. Pardinho (1932-2001) largou o 

circo e juntou-se a Tião Carreiro. A primeira gravação da dupla saiu em 1956.  

 A composição de Rio de Lágrimas se deu apenas em 1970, sendo gravada dois anos 

depois pela dupla Tião Carreiro & Pardinho, no disco “A Força da Paixão”, da gravadora 

Chanteclair. Lourival dos Santos, apesar de semialfabetizado, escreveu mais de mil letras de 

músicas. Hoje essa música já ultrapassou uma centena de regravações e esse ano (2022) se 

comemora 50 anos da primeira gravação.

*É doutor em Direito pela USP e pós graduado pela The Anderson School

of Management da UCLA – Los Angeles e diretor do Jornal de Piracicaba.
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 O professor, poeta, compositor e violonista Newton de Almeida Mello (1905-1965) teve 
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(José Dias Nunes) havia feito dupla com Pardinho (Antônio Henrique de Lima), na cidade de 

Pirajuí-SP, quando o circo de Pardinho estava de passagem. Pardinho (1932-2001) largou o 

circo e juntou-se a Tião Carreiro. A primeira gravação da dupla saiu em 1956.  

 A composição de Rio de Lágrimas se deu apenas em 1970, sendo gravada dois anos 

depois pela dupla Tião Carreiro & Pardinho, no disco “A Força da Paixão”, da gravadora 

Chanteclair. Lourival dos Santos, apesar de semialfabetizado, escreveu mais de mil letras de 

músicas. Hoje essa música já ultrapassou uma centena de regravações e esse ano (2022) se 

comemora 50 anos da primeira gravação.

*É doutor em Direito pela USP e pós graduado pela The Anderson School

of Management da UCLA – Los Angeles e diretor do Jornal de Piracicaba.



A Orquestra Sinfônica de Piracicaba agradece o conjunto de seus
patrocinadores, apoiadores e parceiros, empresas e particulares,

pela con�ança e empenho contínuo na Temporada 2022.

Dia 1o de outubro, sábado, às 16h e 19h

PROGRAME-SE PARA O PRÓXIMO CONCERTO DA OSP!

Edvard Grieg, Suite nº 1 de Peer Gynt, Op. 46
Ludwig van Beethoven, Música de cena para Egmont (Goethe), Op. 84 


