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SabrinaSato,destavez,se
deubem.Ontempelamanhã,a

estrelado‘Pânico’agitouaAv.Pau-
lista,comandandoumaversãofemi-
ninadoquadro‘Vô,NumVô’.Aação
promovidapelamarcadedesodoran-
tesAxefezSabrinapararosrapa-
zesnaruacomcantadas.Osbelos
ganhavamumselode‘Vô’.Osgonga-
doslevavamumconstrangedor
‘Numvô.”Ascenasserãoexibidas
nestedomingo,no‘PâniconaTV!’.

Foiumadeclaraçãoque
deicontraogoverno

Collor,queerameioligadoa
essetipodemúsica”
LULUSANTOS,QUEPARTICIPADONOVOCDDOS
SERTANEJOS,AORESPONDERSOBRESUADECLA-
RAÇÃO DADA HÁ 10 ANOS DE QUE ESPINGARDA
SERVIAPARAMATARDUPLASSERTANEJAS

Nósjátínhamosfeito
algumasrodasdeviola

aqui,masnuncatrouxemos
tantaparafernália”
CHITÃOZINHO,AOCOMENTARSOBREAS
FESTASQUEFAZCOMOIRMÃOEMSEUSÍTIODE
JAGUARIÚNA,INTERIORDESÃOPAULO,ONDE
GRAVOUONOVODISCO

SabrinaSato
em‘Vô,NumVô’

>>Começanapróximasegundaavendadeingressosparaa5ºedição
doTIMFestival,queesteanoaconteceentreosdias25e31de

outubroemSãoPaulo,Rio,CuritibaeVitória.Serão24postosde
vendaespalhadospelasquatrocidades.Opúblicopoderá

tambémadquiriringressosviainternet
(www.ticketmaster.com.br)oupelotelefone.
ClientesTIMterãodescontode20%nacomprado

primeiropardeingressos.NoRio,sededoevento,ofestivalse
divideentreosdias26e27deoutubro.EmSãoPaulo,ondetoca

Björk(foto),aprogramaçãosedáaolongodecincodias,entre25
e29deoutubronoIbirapuera,aboateTheWeekeoArenaSkol.

Omutantedaguitarradeouronãopáradecriar
GEORGIANICOLAU
georgia.nicolau@grupoestado.com.br

Ele pode ser conhecido pelas suas
invenções eletrônicas, principal-
mente aquelas relacionadas à pro-
duçãodesons,comoafamosaGui-
tarra de Ouro que Sérgio Dias, seu
irmão mais novo, utiliza até hoje
em sua banda, Os Mutantes. Po-
rém, aos 62 anos, Cláudio César
DiasBaptista não quer ser lembra-
donemporsuaspioneirascriações
nem por seu parentesco mutante,
mas sim por sua nova obra, Géa –
saiba mais no site www.ccdb.gea.
nom.br–,‘avalancheliterária’de12
volumescom250páginascada,um
dicionário,62ilustraçõesesingelos
1.300personagens.

Acriaçãocomeçouhádezanose
continua sendo aperfeiçoada. “Na
primeirapáginadolivro,peçopara
quem for ler Géa que não rotule
nemaobranemamim.Nãodápa-
ra dizer que é ficção, misticismo,
aventura,romance.Étudoissoeal-

gumacoisamais”,contouCláudio,
quetemprontosmaistrêslivros,to-
dos à espera de publicação: Géi-
nha, história infanto-juvenil, )que(
(assimmesmocomoestáescrito)e
CCDB - gravação profissional, que
reúne artigos técnicos seus sobre
áudio.

Da mesma forma que fazia na
adolescência, quando se trancava
em seu quarto para concentrar-se
nas criações eletrônicas, Cláudio
dedica-se a Géa com empenho e
paixão. Tanto é que vendeu tudo o
quetinhaemLaranjeiras,noRiode
Janeiro,ondemantinhaemsuaca-
sa uma loja de aparelhos eletrôni-
cosartesanaisedeondetiravauma
rendarazoável.Sereuniucomamu-
lher e o filho Rafael, hoje com 24
anos, e decidiram entrar juntos na
“missãoGéa”.

Mudaram-se para Rio das Os-
tras, município na Região dos La-
gos,ondelevantaram,emmutirão,
uma casa no alto de um morro, no

Jardim Nosso Sossego. Hoje vivem
da renda doaluguel de três aparta-
mentosemLaranjeiras.

O escritor-sonhador se diz feliz,
“tantonoplanoexteriorquantono
interior.” Místico desde pequeno,
Cláudiofalacalmaepausadamen-
te e se estende em cada assunto,
sem pressa. “Eu cheguei a estudar
muitoslivrosdemisticismoe,naju-
ventude,jáhaviaformadoumcon-
ceito filosófico e racional do cos-
mos”, filosofa.

Com sua Géa, pretende provar a
teoriadabiorelatividade,cujapráti-
ca parecenortear sua vida. “O pro-
pósito dos seres é relacionar-se
maisparaexistirmais.Quemserela-
cionamais,temobem”,teoriza.Ali-
cerçado na família, Claudio fala de
Dalgizacomoseos 25anos, tempo
em que estão juntos, fossem ape-
nas um dia. “Na noite anterior ao
dia que eu a conheci, fiz um ritual
paraencontrarumamorverdadei-
ro.Deucerto.”

Festa
depeão

>

THAÍSKUZMAN
thais.kuzman@grupoestado.com.br

AduplaChitãozinho &Xororógra-
vounanoitedequarta-feiraotercei-
ro DVD de seus quase 37 anos de
carreira.Paradarmaisfôlegoaono-
vo trabalho, os veteranos do serta-
nejo convidaram um time de ami-
gos. Mas no lugar dos óbvios Zezé
DiCamargo&Luciano,Leonardoe
Daniel, os irmãos Lima escalaram
LuluSantos,ZéRamalhoeAlmirSa-
terparaosvocaisdeGrandesClássi-
cosSertanejos.

“Convidamospessoasque jáha-
viam trabalhado com a gente”, ex-
plicouChitãozinho,paraemsegui-
da contar como foi a seleção dos

convidados. “Fizemos questão de
trazeroZé,oAlmirfoinossoparcei-
ronoCDClássicosSertanejos.Asur-
presa ficou por conta do Lulu, que
encontrou com Xororó e falou que
gostariadetrabalharcomagente”,
disseasegundavozdadupla.

OencontrodeLuluSantoseXoro-
ró aconteceu nas gravações do
Acústico MTV Sandy e Junior . “Ele
me perguntou: ‘e quando vai rolar
uma parceria entre a gente?’. Falei
do projeto do DVD e o Lulu topou
na hora”, lembra Xororó, para em
seguidafilosofarsobreamisturade
gêneros.“Amúsicanãotemfrontei-
ras.OBrasilébonitoporcausades-
sariquezacultural.”

Paraaumentaroclimadedescon-
tração entre amigos, a gravação
ocorreu na chácara de Chitão, que
fica em Jaguariúna, interior de São
Paulo. “Nós já tínhamos feitoalgu-
masrodasdeviolaaqui,masnunca
trouxemos tanta parafernália”,

brincou o dono da casa, sobre to-
dos os elementos técnicos que ga-
rantiriamaqualidadedascanções.
Oúltimoingredientedamisturafoi
o público formado por fãs sortea-
dospelositeoficialdeChitãozinho
& Xororó. “Tem um pessoal que

sempre nos acompanha. Só é uma
pena que o espaço não dê para to-
dos”, lamentaram.

Empolgaçãodos convidados
O elétrico Lulu Santos não via a

hora de subir ao palco, mas não se
negouafalardapolêmicaqueuma
declaraçãosuacausou.Hámaisde
dezanos,ocantordisparouquees-
pingarda de dois canos servia para
matarduplasertaneja.“Foiumade-
claração contra o governo Collor,
que era meio ligado a esse tipo de
música”,explicouele,quefoisóelo-
giosaoscompanheirosdemicrofo-
ne.“Quandoabroabocaparacan-
tar com os dois, parece que nasci

paraisso.”
Maiscontido,AlmirSaterespera-

vaa horade entrarno palco tocan-
do sua viola em meio à imprensa e
aos outros convidados. “Fico aqui
pornãotermedodegente”,garan-
tiu o músico, que iria apresentar a
canção Rio de Lágrimas. “É uma
música que eu já conhecia, achei
que seria mais fácil.” Zé Ramalho,
que já cantou com Chitãozinho &
Xororó , ficou feliz com o convite.
“Odesafiofoiháquatroanos,quan-
do gravei com eles pela primeira
vez.Hojeéaconsolidaçãodaamiza-
de”, declarou ele, fascinado pela
luacheiaque iluminavaoambien-
te.“Umaluade lobisomem.”
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PERFIL > Conhecidoporsuasinvenções,oirmãodeSérgioDiaseArnaldoBaptista,dosMutantes,prepara,há10anos,‘Géa’,obraliteráriade12volumes,umdicionário,e1.300personagens
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LANÇAMENTO >ChitãozinhoeXororólevamasuafazendaLuluSantos,ZéRamalhoeAlmirSaterparagravarumnovoCD
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Cláudio, na época em que era o inventor dos instrumentos dos Mutantes: obra literária tem 10 anos e não terminou

Gravação do DVD teve participações especiais de amigos e conhecidos, como Almir Sater e Lulu Santos. Para aumentar o clima de descontração entre amigos, ela ocorreu na chácara de Chitão, que fica em Jaguariúna, em São Paulo
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