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SabrinaSato
em‘Vô,NumVô’
SabrinaSato,destavez,se

> deubem.Ontempelamanhã,a
estrelado‘Pânico’agitouaAv.Paulista,comandandoumaversãofemininadoquadro‘Vô,NumVô’.Aação
promovidapelamarcadedesodorantesAxefezSabrinapararosrapazesnaruacomcantadas.Osbelos
ganhavamumselode‘Vô’.Osgongadoslevavamumconstrangedor
‘Numvô.”Ascenasserãoexibidas
nestedomingo,no‘PâniconaTV!’.

DIVULGADO

>>Começanapróximasegundaavendadeingressosparaa5ºedição
doTIM Festival,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.
DIVULGAÇÃO
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LANÇAMENTO > ChitãozinhoeXororólevamasuafazendaLuluSantos,ZéRamalhoeAlmirSaterparagravarumnovoCD

Festa
depeão
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
THAÍS KUZMAN
thais.kuzman@grupoestado.com.br

A dupla Chitãozinho & Xororó gravounanoitedequarta-feiraoterceiro DVD de seus quase 37 anos de
carreira.Paradarmaisfôlegoaonovo trabalho, os veteranos do sertanejo convidaram um time de amigos. Mas no lugar dos óbvios Zezé
DiCamargo&Luciano,Leonardoe
Daniel, os irmãos Lima escalaram
LuluSantos,ZéRamalhoeAlmirSaterparaosvocaisdeGrandesClássicos Sertanejos.
“Convidamos pessoas que já haviam trabalhado com a gente”, explicouChitãozinho,paraemseguida contar como foi a seleção dos

convidados. “Fizemos questão de
trazeroZé,oAlmirfoinossoparceironoCDClássicosSertanejos.Asurpresa ficou por conta do Lulu, que
encontrou com Xororó e falou que
gostaria de trabalhar com a gente”,
disse a segunda voz da dupla.
OencontrodeLuluSantoseXororó 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.“Amúsicanãotemfronteiras.OBrasilébonitoporcausa dessa riqueza cultural.”

Foiumadeclaraçãoque
deicontraogoverno
Collor,queerameioligadoa
essetipodemúsica”

Nósjátínhamosfeito
algumasrodasdeviola
aqui,masnuncatrouxemos
tantaparafernália”

LULUSANTOS,QUEPARTICIPADONOVOCDDOS
SERTANEJOS,AORESPONDERSOBRESUADECLARAÇÃO DADA HÁ 10 ANOS DE QUE ESPINGARDA
SERVIAPARAMATARDUPLASSERTANEJAS

CHITÃOZINHO,AOCOMENTARSOBREAS
FESTASQUEFAZCOMOIRMÃOEMSEUSÍTIODE
JAGUARIÚNA,INTERIORDESÃOPAULO,ONDE
GRAVOUONOVODISCO

Paraaumentaroclimadedescontração entre amigos, a gravação
ocorreu na chácara de Chitão, que
fica em Jaguariúna, interior de São
Paulo. “Nós já tínhamos feito algumasrodasdeviolaaqui,masnunca
trouxemos tanta parafernália”,

brincou o dono da casa, sobre todos os elementos técnicos que garantiriam a qualidade das canções.
Oúltimoingredientedamisturafoi
o público formado por fãs sorteados pelo site oficial de Chitãozinho
& Xororó. “Tem um pessoal que

sempre nos acompanha. Só é uma
pena que o espaço não dê para todos”, lamentaram.
Empolgação dos convidados
O elétrico Lulu Santos não via a
hora de subir ao palco, mas não se
negou a falar da polêmica que uma
declaração sua causou. Há mais de
dezanos,o cantor disparouque espingarda de dois canos servia para
matarduplasertaneja.“Foiumadeclaração contra o governo Collor,
que era meio ligado a esse tipo de
música”,explicouele,quefoisóelogiosaoscompanheirosdemicrofone. “Quando abro a boca para cantar com os dois, parece que nasci

para isso.”
Maiscontido,AlmirSateresperava a hora de entrar no palco tocando sua viola em meio à imprensa e
aos outros convidados. “Fico aqui
por não ter medo de gente”, garantiu 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,quando gravei com eles pela primeira
vez.Hojeéaconsolidaçãodaamizade”, declarou ele, fascinado pela
lua cheia que iluminava o ambiente. “Uma lua de lobisomem.”

PERFIL > Conhecidoporsuasinvenções,oirmãodeSérgioDiaseArnaldoBaptista,dosMutantes,prepara,há10anos,‘Géa’,obraliteráriade12volumes,umdicionário,e1.300personagens

Omutantedaguitarradeouronãopáradecriar
REPRODUÇÃO

GEORGIA NICOLAU
georgia.nicolau@grupoestado.com.br

Ele pode ser conhecido pelas suas
invenções eletrônicas, principalmente aquelas relacionadas à produçãodesons,comoafamosaGuitarra de Ouro que Sérgio Dias, seu
irmão mais novo, utiliza até hoje
em sua banda, Os Mutantes. Porém, aos 62 anos, Cláudio César
Dias Baptista não quer ser lembradonemporsuas pioneirascriações
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
1.300 personagens.
A criação começou há dez anos e
continua sendo aperfeiçoada. “Na
primeira página do livro, peço para
quem for ler Géa que não rotule
nem aobra nem amim. Não dá para dizer que é ficção, misticismo,
aventura,romance.Étudoissoeal-

guma coisa mais”, contou Cláudio,
quetemprontosmaistrêslivros,todos à espera de publicação: Géinha, história infanto-juvenil, )que(
(assim mesmo como está escrito) 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, onde mantinha em sua casa uma loja de aparelhos eletrônicosartesanaisedeondetiravauma
rendarazoável.Sereuniucomamulher e o filho Rafael, hoje com 24
anos, e decidiram entrar juntos na
“missão Géa”.
Mudaram-se para Rio das Ostras, município na Região dos Lagos, ondelevantaram, em mutirão,
uma casa no alto de um morro, no

Cláudio, na época em que era o inventor dos instrumentos dos Mutantes: obra literária tem 10 anos e não terminou

Jardim Nosso Sossego. Hoje vivem
da renda do aluguel de três apartamentos em Laranjeiras.
O escritor-sonhador se diz feliz,
“tanto no plano exterior quanto no
interior.” Místico desde pequeno,
Cláudio fala calma e pausadamente e se estende em cada assunto,
sem pressa. “Eu cheguei a estudar
muitoslivrosdemisticismoe,najuventude,já haviaformadoum conceito filosófico e racional do cosmos”, filosofa.
Com sua Géa, pretende provar a
teoriadabiorelatividade,cujaprática parece nortear sua vida. “O propósito dos seres é relacionar-se
maisparaexistirmais.Quemserelacionamais,temobem”,teoriza.Alicerçado na família, Claudio fala de
Dalgiza como se os 25 anos, tempo
em que estão juntos, fossem apenas um dia. “Na noite anterior ao
dia que eu a conheci, fiz um ritual
para encontrar um amor verdadeiro. Deu certo.”

