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À vontade com
Zeca Pagodinho

“Sou da rua, sou um boêmio”

Rio de Janeiro
Ângela Bastos
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• Sou jovem...
• Preciso de conhecimento diferenciado
• Quero me posicionar no mercado

PROJEX

Programa de Investimento para Jovens Executivos

– Eu ia gravar um DVD este ano.
Mas como eu estou fazendo o DVD
Quintal do Pagodinho, com 23 artistas, retomada de um antigo disco, vai
ficar difícil. São 23 músicos, uns consagrados e outro anônimos, e eu terei
muito trabalho.

FLORIANÓPOLIS
– Estive em Florianópolis em
shows grandes como no aniversário
da cidade e no Planeta Atlântida. O
Sul é muito especial. Quando o primeiro disco estourou, eu ía muito
para Florianópolis e Porto Alegre.
Ficava com amigos, na casa das amigas, era solteiro. Namorava por lá.

JOVENS sAMBISTAS
– Eu aprendi assim: dando apoio
para quem chega. Dudu Nobre e Dorina, por exemplo. Isso não quer dizer
que seja favor. O samba é assim, essa
é nossa obrigação, revelar ao mundo
quem são as pessoa que fazem samSAPUCAÍ
ba e que fazem música. Eu gosto de
– Eu não vou na Marques de Sapumúsica, mas muito mais de samba.
caí no Carnaval.

l

Programa de Investimento para Executivos Seniores

Programa de investimento na Mulher Executiva

TRABALHO

CARNAVAL
– Cacique de Ramos é o enredo da
Mangueira, mas eu não vou sair em
lugar nenhum. Carnaval, agora, é assim: eu contrato uma bandinha para
tocar na minha casa. A banda só pode
tocar músicas de Carnaval, marchinhas e pego as crianças de Xerém
para brincar. A Mônica faz cachorro
quente, pipoca e eu fico tomando minha cervejinha, curtindo meus filhos,
meu netinho, minha filha de oito anos,
os filhos dos vizinhos: um baile infantil, ali é o meu Carnaval.

– Minha família fica do outro lado
do muro. Homem fala muita bobagem,
bebe, diz palavrão. A Mônica fica com
as crianças no outro lado. O pessoal do
lado de cá bebe muito, sambista conta
piada. Quando eu canso, vou pro outro
lado do muro. E eles, os meus amigos,
ficam bebendo.
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PROSÊNIOR
PROIMEX

SHOW
– Esse show que farei, o Vida da
Minha Vida, tem isso. Algumas música como Poxa, de Gilson de Souza, o
samba Garanhão, de Zé Roberto, Orgulho do Vovô, em parceria com Arlindo Cruz, e O Som do Samba, do trio
Calafrio e Mauro Diniz. Mas o público
sempre pede Coração em Desalinho,
Judia de Mim, Maneiras, Deixa a Vida
Me Levar. A gente vai misturando.

MICHEL TELÓ?
– Não, nem escuto, mas porque
não tenho tempo para isso. Mas minha filha escuta. Se eu estiver na rua
e ela disser, pai, tráz o disco? Eu compro. Agora, eu tenho coisa para ouvir
que é da minha alçada.

Marchinhas
Termina hoje o Concurso de Marchinhas da prefeitura de
Florianópolis. Das 24 inscritas, foram selecionadas 12 para a final:
seis marchas e seis marcha-rancho. Além da premiação para as
melhores músicas, tem troféu para o intérprete que se destacar.
É 10!
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CARNAVAL EM FAMÍLIA
– O Carnaval na minha casa sempre foi assim: comida, bebida, televisão ligada. Jogamos um monte de
colchonete no chão, aquela zorra. Um
dorme, outro acorda. Um deita, outro
levanta. A gente chama os primos,
a mamãe, o papai. Aí um quer ver a
Portela (minha escola), o outro vai
dormir e acorda na hora do Salgueiro (escola que torce). Troca turno. E a
Mônica na cozinha: faz sopa, depois
um macarrão, uma pizza...”

Rainha

A Corte 2012 do Rei Momo
do Carnaval de Florianópolis
será conhecida amanhã. Serão
escolhidas a eainha e as duas
princesas que vão estar juntas
como Rei Momo Hernani Hulk.
Na sequência, tem show da
cantora Leci Brandão.

www.ucam-sc.com.br

Não bastasse o
incêndio que no ano
passado destruiu seu
barracão na Cidade do
Samba e a levou a fazer o pior
desfile de 2011, a Portela (foto
abaixo) vive um novo drama
em 2012: empregados do
barracão entraram em greve. A
escola, que tem a Bahia como
enredo neste ano, tem cerca de
metade dos seus empregados
com os braços cruzados à
espera de uma definição da
diretoria da agremiação, que
há quatro semanas não paga
os funcionários.

Praça

O quê: Festival do Samba
Local: Stage Music Park - Rodovia

Maurício Sirotsky Sobrinho, 2.500, Km
1,5, em Jurerê Internacional
l Quando: sábado
l Horário: 21h
l Atrações: Grupo Sambarah, baterias

UNIVERSIDADE

MASTER

110 ANOS

l

das escolas de samba de Florianópolis e
show nacional com Zeca Pagodinho
Pontos de venda de ingresso: no local, Postos Galo (Centro, Estreito, Rio Tavares, Lagoa da Conceição e Barreiros),
Lojas Multisom (Shoppings Beiramar,
Iguatemi, Itaguaçu, Via Catarina, Floripa,

Programas de
Pós-Graduação

* Isenção na taxa de inscrição 20% de desconto na matrícula.

469,00
PARCELAS A PARTIR DE

l

OPÇÃO DE
FINANCIAMENTO

A Copa Lord apresenta-se hoje
à noite na Praça XV. A escola do
Morro da Caixa fecha a série
das escolas do Grupo Especial
no entorno. Neste ano, também
Dascuia e Caramuru (Grupo de
Acesso) fizeram seus ensaios.

Trajano, Felipe Schmidt, Presidente Kennedy), Postos Galo (Florianópolis e São
José), Quiosque Blueticket (Shopping
Beiramar), Who Outlet Glam (Av BeiraMar Norte) e site Blueticket.
Informações: (48) 3282-1669 ou no
musicpark.com.br

INVISTA NO SEU CONHECIMENTO
MBA
em

Matricule-se até o dia 17/02/12 e garanta:

R$

Atravessou

Concurso de Fantasias da TVCOM oferece
prêmio de R$ 1 mil,
da lojas Koerich, para
quem enviar a melhor
foto vestindo uma
fantasia. Mas só vale até amanhã.
O endereço é o concursodefantasias@tvcom.com.br

Serviço

PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS

• Sou mulher...
• Intuitiva, batalhadora e ambiciosa
• Quero crescer profissionalmente

FÉ
– Tenho Cosme e Damião (mostra a tatuagem dos santos protetores
das crianças) no peito. São os erês
(chamados na umbanda). Ogum é o
nosso protetor, santo guerreiro, que
nos protege nos becos e nas vielas, no
sobe desce dos morros. Ogum está
ali, é pai, guerreirão.
CASA EM XERÉM X
VIDA EM FAMÍLIA

Participamos de um Brasil que acontece
• Sou maduro...
• Possuo experiência e muita energia
• Quero saber ainda mais

“PEGADOR”
– Sou é pecador. Hoje eu estou mais
pacato, devagar. Mas olhar não custa
nada, né? Se a dona (a mulher Mônica) não estiver perto, um beijinho e
tal. Eu sou da rua, sou boêmio. Minha
mulher sabe disso. Eu sou o único boêmio que conseguiu fazer 25 anos de
casado. E com uma tremenda festa.

divulgação,

mandado. E lasquei a pergunta:
– De onde vem tanta intimidade?
Zeca deu o tom do papo:
– Intimidade com homem não. Com homem é
amizade – brincou.
Entrevistar Zeca Pagodinho foi prazeroso. Sem
vadiar: exigiu concentração total: ele soltou
a língua até pela falta
de fotos nas paredes do
teatro restaurado:
– Com sambista é assim, quando há dez anos
precisaram de um show
eu vim. Nem foto minha
tem. Se fosse o Caetano Veloso... teria uma sala com o
nome dele – comparou.
Foi aí que levantou e deu
uma caminhada, até parar em
um cantinho perto da porta:
– Estou aqui, e bem acompanhado, com Dona Ivone Lara,
e compadre Arlindo Cruz. Nem
preciso de mais nada.
De volta à entrevista:
– Você bebe vinho tinto Zeca?
Ele responde:
– De tudo que é jeito. Cerveja
sim que tenho a minha preferida.
A entrevista foi em blocos. Até
por que, de linear Zeca Pagodinho
não tem nada.

JEITO
– Graças a Deus eu sou muito querido. Eu ando a pé onde eu quiser e
vou falando com todo mundo. Jogo
no bicho, entro no botequim, bebo
minha cerveja, entro em favela. Sempre fui e assim sempre serei. Quando
subo no palco, aí sim, sou Zeca Pagodinho. Na rua sou o Zeca.

angela.bastos@diario.com.br

www.diario.com.br/tamborim

flávio neves

Cantor, que faz show sábado, na Capital, conversou
com o DC sobre família, carreira, jeito de ser e Carnaval
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Abre-alas

ENTREVISTA

iz para o Zeca que eu
mandei um abraço.
Foi o que mais
ouvi quando, na terça-feira, dia 1º, comentei com algumas
pessoas que iria para o Rio de Janeiro
entrevistar Zega Pagodinho. Recado
do vizinho do prédio, do colega jornalista, do compositor amigo, da mulher
de músico, do taxista que me levou
ao aeroporto.
Pouco antes das 18h, sentei em uma
mesinha do Teatro Rival, na Cinelândia, Centro do Rio, para entrevistar
Zeca Pagodinho. Estava preocupada:
haviam me dito que Zeca é tímido,
econômico nas palavras e que, para se
soltar, precisaria tomar umas cervejas.
– Oh, seu mané. Consegue um abridor aí para a gente? – gritou ele, com
um boné na cabeça e uma camisa xadrez de manga cumprida para se proteger do friozinho de 17ºC que fazia
naquela tarde chuvosa no Rio acostumadamente ensolarado.
Zeca estava ali para passar o som em
um show de Nelson Sargento, onde daria uma canja. Pelo jeito – falava alto,
vez que outra soltava um palavrão, ria
e abraçava pessoas – estava à vontade:
carregava nas mãos uma garrafa de
vinho tinto seco e uma taça. Por isso, o
abridor (no caso, um saca-rolha).
Meia hora depois, Zeca subiu o mezanino para a entrevista. Comecei pelo
abraço, aquele que as pessoas tinham
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