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EDITORIAL

Temos a imensa satisfação em apresentar ao público a Revista Sarau
Subúrbio, a qual nasce do desejo de seus idealizadores – seguindo a trajetória de
diversos pioneiros que os antecederam – em criar espaço para artistas
independentes do Subúrbio e da Baixada Fluminense apresentarem suas
respectivas obras.
Só quem nasceu e viveu nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos
é capaz de compreender o paradoxo que é a existência de uma determinada
riqueza que se origina a partir do descaso, da exclusão, da falta de políticas
públicas: falamos da riqueza cultural.
Essa riqueza cultural, dos vários SUBÚRBIOS, a que se manifesta através da
literatura, da crônica, da música, do teatro, do cinema, do dia a dia, é a que
pretendemos apresentar ao leitor.
Dentro de uma atmosfera democrática, plural, diversificada, buscaremos
transmitir a informalidade, a leveza e o bom humor dos bate-papos de esquina, as
relações de afeto, a espontaneidade e a originalidade de quem na falta de tais
atributos não sobreviveria em condições, em grande parte das vezes, mais do que
adversas.
É claro que na condição de admiradores, ouvintes, incentivadores, daquilo
que é muito mais do que um gênero musical, puxaremos sardinha para nossa
brasa: o bom e velho SAMBA será a trilha sonora da nossa Revista.
Como diria o mestre Aroldo Melodia: “Segura a marimba”
Boa leitura a todos e a todas!

Marcelo Bizar

Marco Trindade
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SUBÚRBIO
(Marcelo Bizar/ Silvio Marcelo)
Palavra difícil de se dizer
Que ganha sentido no jeito de ser
É o porto seguro da vida bem simples
Onde o tempo passa mais de vagar
E a esperança renasce a cada manhã!
Ah subúrbio!
Onde o espaço do samba se chama terreiro
E se tem alegria quase o ano inteiro
O amigo da gente é chamado de irmão
A tristeza aparece num domingo sem sol
Ou nos olhos sofridos clamando por pão
Sim subúrbio!
É a praça, a feira e o futebol!
Mas, de segunda a sexta se produz o suor,
Numa esquina a cena chama a atenção
É o olhar do mais fraco pedindo perdão
E no acerto de contas um corpo vai ao chão
É subúrbio!
As mãos calejadas a casa ergueu
Na varanda a cadeira balança quem muito viveu
Com um sorriso no rosto conta histórias sem fim
Ao futuro ensina o bom e o ruim
E a lembrança dos que partem não termina em adeus

Silvio Marcelo

Esse samba não fala de um subúrbio idealizado ou idílico! Quando o escrevi e
fiz de forma autobiográfica, me remeti às diversas lembranças da minha infância,
adolescência e juventude.
As passagens retratadas em cada estrofe são fruto das minhas
vivências como morador não só de um subúrbio regionalizado na geografia
da cidade. Esse também! Mas, de um subúrbio não esmagado pelo corre,
corre frenético de uma metrópole que vive tão depressa “que quase não
se enxerga”.
Procurei retratar o subúrbio que reside nas lembranças das pessoas
comuns que vivem e viveram situações cotidianas simples de um tempo
que parecia realmente “passar mais devagar”!
Esse “meu subúrbio” é compartilhado com todos que têm as mesmas
lembranças, talvez de forma saudosista, quem sabe? Mas, creio que assim
como eu, ainda se encantam e apresentam brilho no olhar quando, numa andança
qualquer, se deparam com o burburinho de uma feira livre, a “pelada” num campo
de terra batida ou o tijolo assentado na parede por mãos calejadas! Como também,
se indignam com o pedido de uns trocados para “acalmar” a barriga vazia de uma
criança e se alegram com a batucada que mantém as raízes no fundo de um
quintal.
Esse é o meu subúrbio! Espero que seja o de todos que se esforçam
diariamente para que ele não deixe de existir e que esse samba, cuja melodia
expressou a sensibilidade e o talento do meu parceiro e amigo Marcelo Bizar, seja
um símbolo de sua resistência !

O samba Subúrbio:
link: https://www.youtube.com/watch?v=IM4Jf_4KFUE

Pazuzu

ENTREVISTA

Entrevista de Haroldo Cesar concedida à
RSS - Manda um recado aí pra rapaziada
Revista Sarau Subúrbio.
q u e tá c h e g a n d o a g o r a . Qu a i s s ã o o s
g r a n d e s d e s a fi o s p a r a o s a r t i s t a s
i n d e p e n d e n te s , p r i n c i p a l m e n te o s q u e
RSS - Haroldo, conta aqui para os leitores vivem e atuam nas periferias?! É possível
da Revista Sarau Subúrbio como foi a sua lutar contra os Moinhos de Vento?
i n fâ n c i a s o b o p o n t o d e v i s t a m u s i c a l , e s e
ela foi importante na sua formação HAROLDO: Pra quem tá começando não tem
jeito, é trabalho, tem que trabalhar. Se for
e n q u a n to C o m p o s i to r ? !
músico, eu recomendo, toque nas mais
variadas rodas de Sambas possíveis, toque
com o maior número de artista possível.
HAROLDO: Então, na minha infância, cara,
Seja humilde, com humildade o talento
na minha infância não tinha rádio FM, né?!
As rádios eram AM, e as rádios que tocavam aparece naturalmente, e é melhor absorvido
pelo pessoal do mercado. Se for cantor,
músicas eram a rádio Tamoio e a Rádio
Mundial, as que eu mais ouvia. Tocava muita cante aonde puder, não tenha medo de se
apresentar, quanto mais lugares cantar,
música internacional, e alguns MPB´S e
melhor. Se for compositor, se una de
alguns Sambas, foram justamente esses
preferência a grupos, hoje em dia o trabalho
Sambas que me influenciaram, esses
tá muito voltado para muitas rodas de
Sambistas, vamos dizer assim. Roberto
Ribeiro que tocava na época, Beth Carvalho, Sambas autorais, projetos de Sambas
Alcione, João Nogueira, Martinho da Vila, era autorais, onde há um encontro com vários
compositores, várias novas parcerias, isso é
mais ou menos essa rapaziada que tocava
muito bom, então não tem jeito, pra quem
lá no meio das músicas internacionais, e eu
tá começando é trabalho, mas se seguir aí
comecei me apegando ao Samba com essa
galera, mais à frente, mais pelo ano acredito essas recomendações tem uma tendência
de 1977, por aí, criou a Rádio Ipanema e ela a ser melhor sucedido.
tinha de manhã uma programação só de
Samba, ali eu ouvi Luiz Carlos da Vila,
Bezerra da Silva e outros da época, já
começou a melhorar e depois que veio a Era
fundo de quintal, vamos dizer assim, aí, pô
veio aquela rapaziada Almir, Sombrinha,
Arlindo, Sereno, Zeca, essa galera toda, ali
eu me tornei Sambista mesmo e compositor
influenciado pela obra de Jorge Aragão, né
?! Então isso me fez... São esses as minhas
influências, que me fez tornar Sambista.

ENTREVISTA
RSS - Cite alguns Artistas que
i n f l u e n c i a ra m a s u a t ra j e t ó ri a .
HAROLDO: Ah, cara, isso aí são muitas
influências, Caetano, Gil, Ivan Lins, João
Bosco, Dorival Caymmi, isso começando
pela MPB, né?! A forma Triunfante, vamos
dizer assim, letrística de Chico Buarque, o
poetinha Vinicius de Moraes e quando a
gente cai pro samba também tem muitos,
João Nogueira, Martinho, cada um no seu
estilo e a gente vai se apropriando aí de
cada ponto, de um ou outro que a gente
pode chegar, e aí junta tudo até a gente
formar nosso próprio jeito, né?!
Principalmente de compor, vamos dizer
assim, então essa turma da ERA Fundo de
Quintal, pô, esse pessoal foi o que mais me
influenciou, foi o momento que a gente
começou compor, e a gente se espelhava
mesmo, se inspirava mesmo no jeito deles
compor letra e principalmente melodia,
então poxa, com esse Brasil aí vasto na
parte musical, as influências são tamanhas,
são muitas, tem a rapaziada, Serginho
Meriti, galera boa, hi! Olha me desculpe!
Falei alguns nomes aqui, mas acho que
ainda teria o dobro de nomes pra falar, e
ainda assim talvez não chegasse a todos,
podemos então dizer que a influência foi
total, de toda a MPB e do Samba.

RSS - Além do Samba, existe algum outro
g ê n e ro m u s i c a l q u e f a z a s u a c a b e ç a ?
HAROLDO: Cara, outro gênero musical que
faz minha cabeça, a MPB, cara, MPB muito
rica, muito boa, e podemos dizer que o
samba é MPB, né?! Como diz uma
composição de três amigos, o Samba é o
mais p da MB, vamos dizer assim, mas é
podemos dizer MPB, cara, música brasileira
show de bola.
RSS - Haroldo, tendo você participado e
i d e a l i z a d o t a nt os c ol e t i v os , v oc ê s e
c o n s i d e ra u m m i l i t a n t e d a c u l t u ra p o p u l a r?
Você gosta desse rótulo?
HAROLDO: Cara, eu gosto, cara. Eu não só
gosto, como eu tenho prazer de viver esse
tipo de projeto, né?! A gente iniciou,
inaugurou, os Compositores Resistência no
ano de 1994, logo em seguida eu comecei
participar também do Samba no buraco do
Galo também, outro coletivo de
compositores, participei e cheguei até
liderar o Samba na Fonte, na Pedra do Sal e
depois na, até inclusive, eu que levei lá pro
Vaca Atolada, onde eles estão até hoje. Hoje
participo do ANC - Aos Novos
Compositores, uma garotada brilhante,
também, compondo muito e assim, um
dando força ao samba do outro, então a
gente vai, o fato de participar desses
grupos faz da gente Operário do Samba, a
gente vive o Samba, pra mim isso é
sucesso, tem gente que acha que o sucesso
é palco, é povão, é tudo, quando você está
vivendo o samba, você está na minha
opinião, fazendo sucesso com o Samba,

ENTREVISTA
e um detalhe você tá fazendo acontecer,
você não só vai lá e é expectador, não, você
tá contribuindo com seu talento, além da
sua presença, além do seu canto, com as
suas composições, e muita das vezes, e eu
no meu caso, ainda ajudo na produção né,
então Já criei muita coisa, e isso me orgulha
muito, e assim, por isso que eu sempre dou
força pra quem está começando,

principalmente compositor a participar
desses coletivos, né, hoje tem muitos
espalhados pelo Brasil, tem um pessoal da
mesa autoral de Recife, e eu fiquei sabendo
que tem um também em Minas Gerais, eu
não sei direito, pessoal do Samba da Vela,
então tem vários desses coletivos Brasil
afora, porque o Brasil é vasto nesse ponto
de composição, são muitos bons
compositores e não cabem todas as boas
músicas, boas composições, não cabem nos
projetos fonográficos, então essas músicas
não podem ficar escondidas no caderno, não
pode ficar na gaveta, elas têm que ir para
as rodas de Samba, e nas rodas de Samba
cabem todas elas, então arma-se uma roda
de Samba com Sambas autorais, cabem
todas elas. Antigamente quase não se
podia, vamos dizer assim, cantar um Samba
autoral numa roda, quase ninguém gostava,
em função disso mesmo que nós fundamos
os Compositores Resistência na época, pra
gente poder cantar as nossas músicas e pra
gente ouvir os compositores que não tinham
entrada nas

grandes produções, e daí surgiram várias
outras rodas de Samba com esse intuito,
hoje são várias, e tudo com público, pessoas
que estão querendo ouvir coisa nova, né?!
Pessoas que estão querendo ouvir coisas
que não tocam na rádio, querendo ouvir o
início, podemos dizer assim, o início do
sucesso, a
música ali
que saiu
pronta há
pouco tempo,
hoje nós
temos um
público
vasto
participando
,
né, claro
que lá atrás,
anos 20,30,40
praticamente
todas as rodas
eram assim,
Toda Família Sambista
porque as pessoas,
(de Haroldo Cesar)

os compositores, os Sambistas na época se
reuniam e cantavam ali nas Escolas de
Samba, nas esquinas, geralmente cantavam
músicas próprias, porque não tinha muito
música no rádio, o rádio era novidade e tal,
era uma coisa natural. Depois no Cacique
de Ramos também uma coisa assim natural,
o pessoal ia lá pra jogar um futebol, depois
começava canta uma música e tal, e virou
esse sucesso que foi, mas nós não, nós já
propusemos isso é...proposital, a gente já
criou isso com esse intuito mesmo, intuito
de mostrar o Samba autoral, e disso, cara,
eu tenho muito orgulho, de participar de
vários deles e ainda participo, e qualquer
um outro que tiver como...Agora tem mais
um novo que é os Compositores do Brasil,
eu também tô inserido nesse contexto,
então aonde tiver, eu vou estar sempre
presente com certeza.

ENTREVISTA
e um detalhe você tá fazendo acontecer,
você não só vai lá e é expectador, não, você
tá contribuindo com seu talento, além da
sua presença, além do seu canto, com as
suas composições, e muita das vezes, e eu
no meu caso, ainda ajudo na produção né,
então Já criei muita coisa, e isso me orgulha
muito, e assim, por isso que eu sempre dou
força pra quem está começando,

Vida de Gari
(de Haroldo Cesar)

principalmente compositor a participar
desses coletivos, né, hoje tem muitos
espalhados pelo Brasil, tem um pessoal da
mesa autoral de Recife, e eu fiquei sabendo

que tem um também em Minas Gerais, eu
não sei direito, pessoal do Samba da Vela,
então tem vários desses coletivos Brasil
afora, porque o Brasil é vasto nesse ponto
de composição, são muitos bons
compositores e não cabem todas as boas
músicas, boas composições, não cabem nos
projetos fonográficos, então essas músicas
não podem ficar escondidas no caderno,
não pode ficar na gaveta, elas têm que ir
para as rodas de Samba, e nas rodas de
Samba cabem todas elas, então arma-se
uma roda de Samba com Sambas autorais,
cabem todas elas. Antigamente quase não
se podia, vamos dizer assim, cantar um
Samba autoral numa roda, quase ninguém
gostava, em função disso mesmo que nós
fundamos os Compositores Resistência na
época, pra gente poder cantar as nossas
músicas e pra gente ouvir os compositores
que não tinham entrada nas

Confira os projetos do compositor para 2018 e muito mais,
ouvindo na íntegra a entrevista com Haroldo César:

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/entrevista-haroldo-cesar-parte-1

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/entrevista-com-haroldo-cesar-parte-2

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/entrevista-com-haroldo-cesar-parte-3

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade
do Rio de Janeiro. Sua família era negra e humilde; seus pais, descendentes de
escravos. Lima Barreto foi um dos principais escritores do Pré-modernismo
brasileiro. Além de escritor, ele foi jornalista e suas obras estão relacionadas com
temáticas sociais e nacionalistas.
Embora a crítica o classifique como arauto do Modernismo (Semana de 22),
percebem-se, em suas obras, influências marcantes do Realismo-naturalismo.
Destaca-se, nessa ideia, o livro Clara dos Anjos que procurava, através da
representação literária, demonstrar teses extraídas de teorias científicas e
deterministas. Para isso, Barreto buscou compor um registro implacável da
realidade de Clara, personagem principal que dá nome à obra, incluindo seus
aspectos repugnantes e grotescos.
Entretanto, o objetivo deste texto não é destacar a personagem supracitada,
mas sim Cassi Jones, personagem emblemático e representativo da malandragem
suburbana e tipicamente carioca: característica significativa de Barreto, repudiada
pelas camadas abastadas que o criticavam abertamente pelo afastamento dos
modelos convencionais de escrita e linguagem, que tomavam os discursos de Rui
Barbosa como modelo. As obras não eram bem recebidas pela crítica da época em
razão de sua linguagem, considerada displicente, e da visão ácida a respeito do Rio
de Janeiro e das elites no poder.
Cassi Jones é apaixonante porque é sedutor, emblemático, perspicaz.
Descristalizando metáforas suburbanas, o malandro vagueia por ruas do Rio antigo,
estradas construídas por escravos com muito suor e fúria. Decerto que não há culto
à vadiagem na obra de Lima Barreto. Quem sabe a proposta seria somente propor o
nascimento talvez do carioca. Ou de um tipo carioca.

Em Cassi Jones, concentram-se os esforços do escritor em forjar o nascimento
da malandragem no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Cassi, apaixonado por
música, investe seu poder sedutor em Clara dos Anjos que se curva às suas
investidas, apaixona-se, engravida e é abandonada pelo malandro-personagem.
Desse relacionamento, surge o choque entre classes: Clara, pobre e inocente; Cassi,
rico e sedutor. Entende-se, mais uma vez, a sacada de Barreto em registrar a luta
de mundos distintos.
Cassi Jones é apaixonante porque é sedutor, emblemático, perspicaz.
Descristalizando metáforas suburbanas, o malandro vagueia por ruas do Rio antigo,
estradas construídas por escravos com muito suor e fúria. Decerto que não há culto
à vadiagem na obra de Lima Barreto. Quem sabe a proposta seria somente propor o
nascimento talvez do carioca. Ou de um tipo carioca.

Fala escritor com Leonardo Bruno:
link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-leonardo-bruno

T E U CH E I R O
(Poema de Euclides Amaral musicado por Maria Tereza)
O cheiro do teu perfume
foi o que senti quando subi a escada,
guerreiro desarmado, sem escudo e sem espada.
Helena de Tróia, Cleópatra,
Joana D’Arc, Anita Garibaldi,
Maria Bonita e Bárbara de Alencar...
todas em uma só pra me desbancar,
fazendo do perdedor o eterno ganhador...
Ela é assim...
espalha seu cheiro de carmim
pelos campos de alecrim...
Teu cheiro, minha amada,
agora pertence a mim...

Maria Tereza: voz
Renato Piau: violão base
Victor Biglione: violão solo
Rick Alvez: baixo
Reppolho: percussão e regência
Arranjo coletivo
Para o CD “PERFIL – Euclides Amaral
LETRAS, POEMAS, PARCERIAS & INTÉRPRETES”
Euclides Amaral, poeta-letrista e pesquisador de MPB. Autor, entre outros, do livro
de ensaios “Alguns Aspectos da MPB”.

U m a p ra ç a n o s u b ú rb i o

A praça é de um azul bem iluminado. Olhando assim distraidamente, de
sismada, sem pretensões quaisquer, vejo o quanto a viúva da rua de baixo é
apaixonada pelo pipoqueiro.
Todos os dias, voltando do trabalho, ela passa pra comprar seu saco da
iguaria. O sorriso sempre discreto: "Boa noite!", "Vai ser a de sempre?", "Sim, é a
especial... a que mais gosto!". Ela passa direto pelo pipoqueiro quando chega do
trabalho, rapidinho. Ele nem nota! Não é a hora em que pede a pipoca. Antes,
chega em casa e se apronta. Só volta bem perfumada. Não que eu da minha janela
sinta o olor: ele aparece, como uma quinta essência do ar.
Tem sempre futebol nas tardes de sábado. Os meninos todos calçando suas
chuteiras imaginárias, usando uniformes de faz-de-conta, transformando-se em
heróis da bola. Uns ousam nomear-se como seu ídolo. Outros são apenas Zé,
Gordinho, Pixaim. Mas, quando a bola emite seu som de percursão no pé ou
canela, no peito ou nas costas, no carrinho mal dado... o jogo de final de
campeonato vira uma grande pelada. Aí é que fica bom de ver!
Ao lado, no parquinho de balanços, gangorras, sobe-sobe e escorregas, tem
as mães do bairro. Todas vestidas com discrição. Claro que tem sempre as mais
ousadas, que na minha época eram chamadas de "peruas", mas agora recebem o
codinome singelo de piriguete (palavra de som estranho que pretendo ainda
pesquisar sua origem!). Tem também as crianças, claro. Jogam-se com tanto gosto
nas mais diversas brincadeiras que não consigo acompanhá-las.
Aposentado, já com certa idade, eu fico olhando tudo da janela. Ao meu
médico disse ser uma espécie de meditação: observo atentamente, sem julgar,
apenas colhendo as imagens em movimento. Digo-lhe que minha yoga sirvirá pra
terminar o livro que comecei lá pelos anos sessenta do século passado e que ele
deveria estar certo que tem muita coisa boa pra ser estudada no meu cantinho do
Itanhangá.

Rio muito quando ocorre uma cena já clássica: mãe correndo pra tirar a
criança da areia. A criança geralmente impregnada de areia, mas tão feliz que,
pelas pouquíssimas exceções, sempre chora. Sempre me parece que ela vivia seu
momento mais feliz, sendo o momento mais sujo para os uniformes do colégio e
para as máquinas de lavar de suas mamães.
Os garotos empinando pipas com certeza nunca escutaram os choros dos
pequenos. Seus olhos buscando o céu sem cansaço. As mãos sangrando de cerol
fazendo os mais aguerridos volteios. A pipa correndo em zig-zag, subindo,
descendo e enfim atacando as adversárias: "Cortei!", "Vai, puxa, puxa!". As pipas
são seus únicos pensamentos naquela tarde. Acredito que os pipeiros não sabem
onde fica esse cantinho da areia. Da lama também, do barro. Posso estar
enganado mas, pelos sorrisos que vejo da janela, é o momento mais feliz da
criançada: o mundo feito da lama em suas mãos.
Em maio começam os ensaios da quadrilha. A iluminação não ajuda, mas
muitos do bairro vem ensaiar pra que a dança fique bonita em julho. Todos
trabalham,
estudam, tem seus diversos compromissos durante o dia, mas sempre dão um
jeito de fazer parte da quadrilha de São João. E todos os anos tem: barraquinhas,
pescaria na bacia, fogueira, quem as pule sem se queimar, quem as pule se
queimando, maçã do amor e a quadrilha, com direito a casamento com padre e
delegado.
Tem a barraca do churrasco também. O churrasqueiro fica o ano todo com
seu churrasquinho no espeto, que no bairro é conhecido como o "churras de gato"
(outra expressão diferente dos novos tempos, mas que acredito que venha de
outra iguaria: o churros.
Mas na festa junina, que sempre fazem em julho, é diferente. Ele diz que
"faz bonito!". As carnes, frangos, linguíças e queijos coalhos são servido por peso
e feitos na grelha e não no espeto, como de costume.
Mas, como o subúrbio é um lugar de enigmas e mistérios, ele faz todos os
anos exatos três peças de copa-lombo no alumínio e banhadas por um tempero
especial, cujo cheiro todos lembram o ano inteiro. São assadas bem devagar e no
final da festa ele abre a carne de porco tão marinada e no ponto, abre uma
cachaça de rolha paraibana e como e bebe sozinho. Coloca um samba-canção na
voz de Nelson Cavaquinho, olha as estrelas e chora.
Todo ano é assim. É o que vejo da minha janela voltada pra uma praça no
subúrbio.

Fala escritor com Rodolfo Caruso:

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-rodolfo-caruso

Na nossa sessão COMIDA DE PÉ-SUJO temos a
honra de compartilhar uma receita (ou um texto
de receita) do nosso passarinhesco amigo de
todas as cantorias:
Tizil

MOELA EMPANADA "Tá bom! Tá bom!" Depois de muita insistência
dos editores desta revista, esta mesmo, a Sarau Subúrbio, resolvi
aceitar o convite para 'mandar' pra vocês uma receitazinha bem da boa
mesmo. Só saí do meu tranquilo puleiro debaixo do jamelão em Quintino
porque é a primeira edição da revista, logo pensei: "Esses dois editores ainda vão
ouvir muitas críticas construtivas da minha pessoa... é, vou dar essa moral e passar
na revista a minha famosa receita de MOELA EMPANADA, uma típica receita de pésujo suburbano"... então, vamos lá!
INGREDIENTES QUE NÃO PODEM FALTAR: Moela e Cerveja
INGREDIENTES - Moelas de frango - 1 kilinho; Água - 1 litro; Tempero - completo,
comprado em qualquer lugar por aí; Gengibre - pouco, só pra dar um toque de
chefe; Alho - bem pouco (não é pra espantar vampiro, não!); Louro - a folha de
louro, não é moela de papagaio, não! Cebola - pouca também, como dizem alguns
"à gosto!" Ovos - só 3, pode comprar no carro do "30 ovos, dez real!"
Limão - só pra dar o "toque de mestre"!

MODO DE PREPARO - 1. Abra a cerveja (bem gelada),
coloque num copo e vai bebendo enquanto prepara a moela;
2. as moelas devem ser feitas na água, juntamente com os demais temperos. Elas
devem ficar no ponto de maciez plena
3. após, escorra bem as moelinhas e tempere a farinha de rosca com um pouco de
creme de cebola (que já era pra ter sido feito!)
4. acho que já tá na hora de abrir mais uma gelada...
5. as moelas devem ser passadas na farinha de rosca temperada, depois nos ovos
batidos (previamente, esqueci de dizer!) e novamente na farinha de rosca
temperada
6. frite em óleo abundante e bem quente pra não ficarem gordurosas... TÁ PRONTO!
ACOMPANHAMENTO: I. Uma breja (ou cana mesmo!); II. acompanha muito bem o
calco cremoso de polenta picante... mas aí já seria outra receita... III. Um Cartola
ou Paulinho da Viola... talvez Nelson Cavaquinho... terás então uma experiência
incrível, palavra de passarinho... ou melhor: pio de passarinho!

O SA M B A R E T R Ô
Sonhei que o bonde Ipanema
Trazia a morena da minha infância.
Enxerguei no largo do Estácio
Um velho Sinhô
E de quebra um tal menestrel
Chamado Ismael.
Embarquei na ilusão e acreditei que
A Vila Isabel ainda tinha o Noel.
Já trocando as bolas me deparei
Com um jovem Cartola me dando adeus.
Meu peito ardia de saudade quando
Ouvi bem baixinho o Nelson Cavaquinho
Driblando a morte com seus versos vitais.
Na Praça XI a tia Ciata acenava pra mim,
Enquanto uma baiana me vendia um quindim
Um capoeira mandava assim: “esquim dim dim”.
E quando caminhei pra ver luz
Acordei em Oswaldo Cruz.
Com choro preso na goela,
Eu vi Paulo da Portela e Manacéia
Derramando lágrimas de melancolia.
Eu morri de alegria quando na sombra
De uma amendoeira, de chinelo charlote
E chapéu Copanorte, o malandro nogueira,
Me dizia do alto de sua sabedoria de poeta da rua:
“O sambista de verdade é o cronista da cidade,
E do passado não pode fugir,
Por isso pega essa viola,
Rasga esse pudor,
Que o samba retrô
Não pode parar.”

Marco
Trindade

Marcelo
Bizar

O pai (da série de contos "Animais do zoológico")

O de 7 anos quase um casulo com as mãos abraçadas às pernas, magro e
remelento. No café da manhã comeu biscoito sem recheio. Está trêmulo sob a
mesa.
Sob a mesma mesa, outro, o de 11 anos. Nada comeu o dia inteiro. Mas hoje
fez diferente: bebeu da pinga quase escondida sob a pia, na mão esquerda ele tem
um 38.
As horas passam. Almoço só o que a mãe catou na última feira, fizeram uma
sopa.
A garrafa de pinga, antes cheia, agora só menos da metade.
As horas passam ainda mais rápido até às 19 horas e o pai chega.
Bêbado, gritando o nome do seu time de futebol, entra no conto o pai.
Antes abriu a porta com força. Xinga bem alto. A mãe, que se encontrava fora
do conto até o momento, mesmo já tendo chegado em casa cedo como de
costume, tenta conversar com o marido, dirige-se a ele: “querido boa noit...” um
soco a emudece.
Eles e nós vemos a mãe caindo em reprises sucessivas, câmeras lentas,
reprises, reprises sucessivas, em câmera superlenta. O chão lhe acolhe.
Sangue do nariz da mulher salpica nas paredes. Ela no chão gemendo,
contorcendo seu pequeno corpo de dor, quase um segundo casulo na história.
Em outro canto do conto a mesa é jogada pra longe num único golpe.
O de 11 anos tem a face mitificada (quase um semi-deus). A arma em riste
(um zoom de câmera abstrata capta seu rosto suado, iluminado, olhar carregado de
fúria e um quase-soriso sainda do lado da boca de poucos dentes).
O tiro faz o corpo suado do pai pipocar contra a parede, mistura os sangues
dos cônjuges enquanto gotas de sangue salpicam o ar novamente como fogos
artificiais, são efeitos 3D.
Ainda com as mãos quentes de chumbo ele, o de 11 anos, lembra seus dias e
datas… natais, aniversários, passeios, páscoas, jantares... em que sua mãe
apanhava, o de 7 apanhava, e ele, o que agora tem 11 apanhava… espia de novo o
pai caído no chão da sala… e sorri.

F O R R Ó DO B I Z Z A R
(Do Terreiro de Seu José para o mundo)

Quando o assunto é Forró, imediatamente nos vem à cabeça a imagem de
Seu Lua, nosso Rei do Baião, figura das mais significativas da História da Música
Popular Brasileira.
E desta vez não foi diferente, curiosamente ouvi de cara a segunda faixa do
EP, cujo título e também refrão Dengo-Dengo forma um jogo de palavras, o qual
me remeteu imediatamente ao TENGO, LENGO, TENGO, espécie de canto-martírio
tão sofridamente cantado por Luiz Gonzaga no grande clássico “A morte do
Vaqueiro” (Luiz Gonzaga/Nelson Barbalho).
Mas é preciso afirmar que o paralelo traçado entre as músicas refere-se tãosomente a algum tipo de similitude sonora de palavras, uma vez que a faixa
"Dengo-Dengo" (Marcelo Bizar) possui um pano de fundo completamente diverso
da “Morte do Vaqueiro”, pois trata-se do apelido com que o compositor dirigi-se a
sua musa inspiradora na intimidade, segundo confessou o mesmo.
A partir desta faixa, é possível então, perceber que todo o trabalho do artista
reveste-se de uma leveza incrível, sem, contudo, deixar de dialogar com as raízes,
exaltando o que há de mais rico na Música Popular Brasileira.
“Ver o mar ” (c/Leandro Lima), a primeira faixa do EP, é um Xote que traz um
alerta para o cuidado que o homem deve ter com a natureza. "Eu tenho que sair
pra ver o mar, antes que seja tarde e o mar vire sertão."

“Em Sana” (c/Kauê Bizzar) mais um Xote. Ganha destaque nesta faixa, a
região do interior do Rio de Janeiro conhecida como “O Paraíso das Águas”. A
composição também aborda um pouco sobre a História de Sana ao citar o
Quilombo Carukango, talvez segundo historiadores, a maior comunidade
Quilombola que existiu no Estado do Rio de Janeiro.
A faixa de nº 4, “Forró de roda” (c/ Kaju Filho), promete não deixar ninguém
parado. Animadíssimo Forró com alusões e influências advindas do Samba de Roda.
Já em “Forró no terreiro de Seu José”, o artista demonstra as influências que
sofreu do mestre Jackson do Pandeiro.
E para mostrar como os nossos ritmos musicais convivem harmoniosamente
bem, o compositor finaliza o EP com a faixa de número 6, “Namoro virtual”, que é
na verdade um Samba, com influências do chamado Pagode.
Espero que os leitores da Revista Sarau Subúrbio não demorem a ter “em
mãos” o “FORRÓ DO BIZZAR”, pois estamos diante de uma obra gostosa de se
ouvir, boa para dançar, leve, atual e muito recomendada aos amantes da cultura
popular brasileira.
Marco Trindade

O EP "FORRÓ DO BIZZAR" se encontra disponível
para ouvir e baixar em diversas plataformas digitais:
Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube, dentre
outras.
Ouça a faixa "VER O MAR" :
link: https://www.youtube.com/watch?v=j5OA1-o31ow

FELICIDADE!!
Meu Subúrbio, minha paz!
Um café na Prata Mix.
Um sorriso, um caminho, um atalho.
Uma visão celestial!!
Um grande abraço!!
Um afago, uma mão amiga!
Um bom dia, boa tarde, boa noite!
Tudo bem??
Simplicidade e harmonia!
Um dia-à-dia de boas rotinas.
Um bate papo na esquina!
A moçada do baralho, as gargalhadas!
Uma taça de vinho tinto!
Uma cerveja bem gelada!
Um bom churrasco...
Um Samba, um Rock, um Forró.
Não importa o ritmo.
Se tiver xodó está valendo!
Bons amigos, boa conversa, bons olhares.
Boa companhia, um amor...
Futebol no Campo do Barrinho.
E uma bagunça boa, na lage do vizinho.
Meu Subúrbio, meu bairro, minha prata.
Ah! meu Santo Antônio, minha Paróquia.
Meu seguimento de Fé, minha festa.
Onde criança fiz folia, adolescente o amor.
E como pai os filhos batizei.
E mesmo não sendo manhoso
Deixo sempre um aplauso fabuloso.
Ao pagode nota dez, ao forró do Bar do Corno.
E a moçada de primeira...
Vai ter Samba na Cocada!!!

O Embalo vai voltar!!
E para nossa alegria, meu Subúrbio de magia.
Tem Cultura em nosso lar.
Bem ali, no pé da Cocada!
Quem quiser pode chegar!
É no Bardega Parada, um lugar de fantasias.
De amor, paz e magia onde sonho vira ouro.
Feito um toque de alquimia.
Que nasceu para ficar e na vida propagar
Melodia e harmonia.
O Sarau do nosso Bairro.
Prata Prosa e Poesia!!
Meu Subúrbio, minha Paz!!!
Que Felicidade!!!
Ao acordar e me tocar, e me sentir bem.
Ao ver a luz, sentir o vento, o calor.
Ao me lembrar da dor!
Do que se foi, se passou, se extinguiu.
Ao arregalar os olhos e me ver no espelho.
E agradecer por mais um dia.
Que seja de alegria, de paz, de união.
Buscando em minha verdade.
Um sentido exato
E uma maneira bacana de dividir.
E propagar felicidade!!!

O LEGENDÁRIO E TEMIDO TINHORÃO

Tinhorão é o nome de uma planta de teor tóxico e acabou incorporado ao
nome de José Ramos, paulista de Santos, quando iniciou a carreira no Diário de
Notícias, ao lado de Armando Nogueira e Jânio de Freitas entre outros. A acidez e
ironia dos artigos motivaram a alcunha que ficou. Além disso tinha facilidade para
legendar os textos. Por isso o título da biografia do crítico musical, que acaba de
celebrar 90 anos, é TINHORÃO, O LEGENDÁRIO, escrita por Elizabeth Lorenzetti em
2009. No ano seguinte doou seu imenso acervo jornalístico ao Instituto Moreira
Salles.
A fama de polemista inveterado se ampliou em 1962 quando escreveu
violento artigo contra o show de Bossa Nova realizado nos Estados Unidos. Dois
anos depois acabou demitido da TV Excelsior ao reclamar de “gorilas censores”
com o diretor e compositor Miguel Gustavo no elevador, sem saber que este se
fazia acompanhar de militares. Também abriu embate com os tropicalistas, embora
elogiasse DOMINGO NO PARQUE, de Gilberto Gil. Chegou a ser chamado de
“agente da CIA” por Sérgio Cabral (pai), fato desmentido pelo ex-presidente da ABI,
Maurício Azedo. Depois de passar por JB, Veja e Pasquim, passou os últimos
pesquisando e escrevendo livros.
“O Tinhorão, que sempre demonstrou preocupação com os artistas exilados
perguntou como eles estavam. Hamiltinho respondeu que estavam bem, na
medida do possível, mas tinha uma coisa para contar: o Caetano Veloso observara,
a propósito da Bossa Nova que ‘o Tinhorão tem razão, aquilo tudo é uma merda’. O
Tinhorão não mudou de cara:"Então porque ele não diz isso em público? Eu digo!” 1

Suas críticas foram embasadas por vinte e oito livros escritos, como MÚSICA
POPULAR – UM TEMA EM DEBATE, onde repudia os nomes artísticos de
compositores como Johnny Alf, Tom Jobim e Dick Farney, estabelecendo analogia
com a geração de Noel, Braguinha e Lamartine, embora considerasse estes mais
próximos do povo. A “invasão branca” das escolas de samba e o declínio do choro,
assim como o desaparecimento dos bondes como instrumento de veiculação
musical são também destacados.
Já em A MÚSICA POPULAR NO ROMANCE BRASILEIRO - séculos XVIII e XIX
polemiza com literatos considerados burgueses, como José de Alencar e Machado
de Assis, elogiando como exceção Manuel Antônio de Almeida (nascido na
Gamboa, como Machado) e seu MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS, onde o
samba e os costumes do povo são mostrados de forma pioneira. Numa roda de
vitrola ocorrida no Rio foram relançados alguns títulos seus, mas seu aniversário é
comemorado em São Paulo, onde reside, sempre com música popular.

Ouça a Rádio Viva o Samba:

link: https://radiovivaosamba.com/

Jesus nasceu em Belford Roxo
Jonatan
Magella

Jesus nasceu na Nossa senhora da Glória. Três quilos e meio e um pouco de
desconfiança do pai.
Foi internado no Hospital do Joca aos cinco anos. Pneumonia. Salvo por pouco.
Matou um passarinho aos doze. Coitado, justo o Trincaferro do pai – o desconfiado
pai. Ficou de castigo três dias.
Do barro veio e ao barro voltou várias vezes, em jogos de bola no Campo do
Barrinho.
Na vez em que deu um chute horrendo foi obrigado a andar sobre as águas - as
águas do Rio Botas - pra buscar a bola.
Num show do Karamujos, transformou água em Tequila. E todo mundo ficou doidão.

Pregou paz e amor ao som do reggae de Areia Branca.
Perdoou todas as prostitutas do Posto 13. Vão e não pequem mais, disse ele.
Prostituição quando o filho tá passando fome também é considerado pecado? Ele
não soube o que dizer e fugiu. Com medo da resposta. E do desejo.

Andava num burrinho – fazia entregas pra um material de construção em Nova
Aurora.
Durante quarenta dias, foi tentado a passar drogas na Praça de Heliópolis. Preferiu
um curso de elétrica no SENAI.
E disse Jesus à vizinha: Dê à Light o que é da Light e dê a Deus o que é de Deus.
Mas se o calor apertar, sei fazer um gato discreto.
Kauã Jesus Oliveira, poeta e eletrecista, escrevia poemas e parábalas no bloco de
notas do celular quando morreu. Vítima de latrocínio nos arredores da Joaquim da
Costa Lima.
Ele se foi, mas ficaram seus poemas. Felizmente. Por que três dias depois, sob as
bençãos de São Bernardo, Santa Maria e Santa Amélia, Jesus ressucitou no sarau
Donana.

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-jonatan-magella

DONA NEUMA A PRIMEIRA DAMA DA MANGUEIRA
Onesio
Meirelles
Filha de Saturnino Gonçalves um dos fundadores do Bloco dos Arengueiros e
também da Estação Primeira onde foi o primeiro presidente.
Tinha outras duas irmãs Dalila e Ceceia e foram criadas ali na Rua Visconde
de Niterói em uma casa com quintal e que tinha entrada pela rua e também pelo
lado do morro na rua Visconde de Niterói 990.
Desde novinhas as irmãs eram amigas de minha mãe Isaura Meirelles e de
Irene, mãe do ex-mestre sala Lilico.
Tanto que sua irmã Ceceia batizou meu irmão Ivan Meirelles.
O pai de Neuma, Saturnino Gonçalves faleceu em 1935, quando ela e as
irmãs eram ainda bem novinhas.
Mas Neuma que já amava a Mangueira pegou a bandeira do pai como missão
e seguiu em frente defendendo as cores verdes e rosa.
Quando criança eu frequentava muito a casa dela que tinha um quintal
confortável com uma arvore frondosa.
Brincava muito com seu filho Montinho que faleceu aos dezesseis anos, único
filho homem.
Foram também minhas contemporâneas na juventude suas filhas Chininha,
Ceci e Guezinha que batizou meu sobrinho Ivo Meirelles.
Neuma tinha uma liderança natural e sua dedicação à Mangueira foi incrível..
Nos anos 60 por intermédio de um politico conseguiu um telefone.
A Sede da Estação Primeira era no Buraco Quente, muito humilde e sem
recursos, então a casa dela funcionava como uma verdadeira sub sede.
Quando um jornalista quisesse fazer entrevistar ou reportagem com
pessoas influentes na escola de samba, ligavam para casa dela e lá era marcado o
encontro.
Próximo a sede moravam, Tinguinha, Prego, Marcelino, Dona Raimunda velha
baiana e primeira porta bandeira da historia da Estação Primeira e Preto Rico.

Na Capelinha morava mestre Valdomiro e Nininha Xoxoba.
Assim que os jornalistas chegassem qualquer criança que estivesse ali na
casa da Neuma (Sim por que naquele quintal muitas crianças brincando e depois
almoçavam por ali mesmo) se deslocava pra casa dessas pessoas influentes para o
encontro na casa da Neuma.
Em suma naquela época os encontros entre jornalistas e diretores ou pessoas
influentes na escola de samba eram sempre em sua casa
Em função disso a imprensa a reconheceu com a primeira dama da Estação
Primeira e muito merecidamente.
Naqueles tempos ninguém tinha telefone em casa e quando e necessitava de
um socorro medico era de sua casa que ligavam para o hospital pedindo
ambulância.
Mulher bondosa, humana e solidaria sempre disposta a ajudar quem
precisasse dela, principalmente os mais carentes.

Fala escritor com Onesio Meirelles:

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-onesio-meirelles

Assim tudo começou e dessa forma se originou o Bloco do Rabugento
O aniversário do cachorro Rabugento em 29 de julho de 2000
Alex Brasil *
No dia 30 de julho de 2000, na segunda-feira, às 02:12 h. da madrugada, ainda
impactado com o acontecimento que tinha presenciado no “pé-sujo” Papo de
Esquina situado nas esquinas da rua Marco Polo com rua Antônio Storino no
subúrbio da Vila da Penha, o professor Luiz Elias Sanches enviou para o correio
eletrônico da sua amiga Carmem a seguinte mensagem:
“À Carmem e a todos
Ontem foi a festa do aniversário do Rabugento. Para aqueles que ainda não
tiveram oportunidade de conhecê-lo, esclareço. Rabugento é um nobre vira-lata
que frequenta o “Papo de Esquina”, bar na Vila da Penha que serve de “escritório”
ao Luiz Carlos da(s) Vila(s). Há quem diga, inclusive, que eles têm algumas
composições em parceria. Não sei se há algum fundo de verdade nisso...
A ideia da comemoração surgiu quando a “emergente” Vera Loyola, há algum
tempo atrás, produziu uma megafesta para sua cadela. Se a cachorra da Loyola
pode, porque não o Rabugento? A festa foi movida a muita cerveja, cachaça,
sarapatel e samba, óbvio. Muita gente boa presente, prestigiando do
aniversariante, entre outros, o próprio Luiz Carlos da Vila, Ivan Milanez e o Carlos
Dafé (lembram dele?)
O Luiz Carlos da Vila apresentou o samba que compôs em homenagem ao
aniversariante. Para vocês poderem entender a letra, devo acrescer que o
Rabugento é apreciador de espinha de peixe. Testemunhei a cara de má vontade
que ele fez quando puseram diante dele um pedaço de linguiça frita. O Luiz Carlos
da Vila disse que não tinha escolhido ainda um nome para a música, mas o pessoal
já está chamando-a de “Samba do Rabugento”. A letra é o seguinte:

O RABUGENTO, AU AU AU AU
COME COMIDA DE MIAU MIAU
O RABUGENTO AU AU AU AU
COME COMIDA DE MIAU MIAU
RABUGENTO, CACHORRO VALENTE.
QUE NEM NO PERIGO ELE PEDE SOCORRO

PARABÉM

PRA VOCÊ,

UM SENHOR

DO

| BIS

RABUGENTO,
CACHORRO |

JEITO QUE ANDA O PAÍS

EU FAÇO A

DEUS

UMA SÚPLICA

RABUGENTO PARA PRESIDENTE
DO JEITO QUE ANDA O ESTADO

DA

REPÚBLICA

O POVO ATÉ JÁ PENSOU
ELEGER O CACHORRO PREFEITO OU GOVERNADOR

(...) (...)
Agora, vocês precisavam ver a performance do Luiz Carlos da Vila cantando isso.
Um escracho. No segundo turno, entre Conde e César Maia, já tenho o meu
cãodidato. Aliás, como candidato, o Rabugento já tava até de gravata. Um luxo.
Saudações caninas a todos”

O evento que o professor Luiz Elias Sanches tinha acabado de presenciar era o
suposto aniversário do vira-lata Rabugento, idealizado por Luiz Carlos Patropi, exbancário, ex-trabalhador da Brahma, ex-militante trotskista e atuando na área
cultural da Vila da Penha. Preocupado com o esvaziamento do bar e com medo que
o estabelecimento fechasse, Patropi sugeriu o evento para os seus companheiros
de programa na Rádio Comunitária Bicuda, Alex Brasil, Luiz Carlos Máximo, Cézar
Lima, Ernani e Nélson. Alex garantiria a convocação dos trabalhadores do Judiciário
e o pessoal da História, Filosofia e Estatística da UERJ; Luiz Carlos Máximo, os
sambistas; Cézar, os estudantes de Sociologia da universidade do estado; Ernani, o
pessoal da Rádio e Nélson, a militância do PSTU.
A mobilização no bar foi geral. O dono do estabelecimento, Luizinho, arranjou um
veterinário, vizinho ao bar, que olhou a dentição do vira-lata e disse que o animal
variava pelos 13 anos de idade. Muito castigado pela vida pregressa de
pertencimento à população canina de rua, o Rabugento encontrou pousada, teto,
comida e carinho, entre o bar Papo de Esquina e a oficina mecânica do Carlinhos.
Ali, o vira-lata tomava conta do espaço e botava pra correr pessoas e carros, vistas,
pelo seu olhar canino, como "inimigas".

Patropi bolou a atividade a partir do que soubera, meses antes, do evento realizado
por Vera Loyola para comemorar o aniversário da sua cadela. Vejamos o que a
Revista “Isto É”, Edição nº 1569, de 27 de outubro de 1999, na seção
Comportamento, falou sobre o evento, chamando atenção a manchete da
reportagem:
“Festa boa pra cachorro
Garçons serviram em bandejas refrigerantes para cães no aniversário da cadela
Pepezinha, da socialite Vera Loyola"
"Ora, se a cadela da Vera Loyola (sem duplo sentido) pode ter um aniversário,
porque o Rabugento não pode?", pensou Patropi. E assim foi feito. No dia da festa,
com céu azul, um belo sol, apareceram como por encanto dois cavalos. E mais:
muitas donas de casa, que nunca frequentaram o botequim, foram com os seus
cachorros ao local para prestigiar o vira-lata. Espantado com a presença dos
cavalos, Alex perguntou para Luiz Carlos da Vila de onde tinham vindo. Luiz Carlos
da Vila respondeu: "Acho que vieram lá da Estrada do Quitungo". Ainda admirado,
Alex insistiu: "Sozinhos?". Luiz Carlos tomou um copo de cerveja e sentenciou com
um brilho nos olhos, ao observar os cavalos e a cachorrada no local: "É, parece que
foi. É que hoje está com um clima meio mágico". Pegou o violão e atacou a música
que tinha acabado de fazer, sob a inspiração do "clima mágico".
A música, meio samba, meio marchinha, cheia de onomatopéias, agradou em cheio
a todos os presentes. Bira da Vila gargalhava de satisfação ao lado do seu padrinho
musical, Luiz Carlos da Vila. Três, quatro execuções seguidas, a trabalhadora do
Judiciário, Bete Craveiro, sugeriu: "por que não criamos um bloco?". Ressurgia a
velha ideia defendida por Luiz Carlos Máximo, desde o início dos anos noventa: a
criação do bloco, a partir do bar. Todos aprovaram a sugestão de Bete. Mas,
naquele momento, o clima era curtir o alto astral que o evento propiciava.
Alguém botou uma gravata no Rabugento, já o lançando como "cãodidato", como
sugeria a música de Luiz Carlos. O vira-lata ficou incomodado com o adereço, pisou
no mesmo e bateram uma foto do momento em que Rabugento tentava se
desvencilhar da gravata: definitivamente, era um vira-lata de raiz, suburbano e não
um "almofadinha", emergente, aburguesado. Mal sabia o guerreiro que esta foto ia
ser usada meses depois e geraria grande polêmica.
*um dos fundadores do Bloco do Rabugento

M E U S U BÚ R BI O
Meu subúrbio é claro e morno
e se veste de alegria,
quando chega a sexta-feira,
e os cantores vêm aos bares
pra cantar canções de amor.

Meu subúrbio é esquecido
por senhores e excelências,
mas se emprenha de esperança
quando pensa no futuro,
quando vê brilhar o sol.
Meu subúrbio é tão diverso:
tem pobreza e a abastança,
que se unem sempre em festa,
quando há canto, qundo há dança,
quando tem o futebol.
Meu subúrbio tem mulheres
tão bonitas como as moças
mais famosas do cinema,
tem recantos que me encantam
e me fazem versejar.
Meu subúrbio é livre e alegre,
é moleque nas peladas,
é sambista pelas quadras,
é malandro na sinuca,
é folia sob o sol.

FUTEVÔLEI - das areias de Copacabana para o mundo

Kaju
Filho

“O Futevôlei se originou do nosso jeitinho de driblar uma
proibição. Não há, portanto, um esporte mais genuinamente brasileiro do
que o Futevôlei”. Kaju Filho

O futevôlei é um esporte que surgiu da picardia do cidadão brasileiro em
reagir, criativamente, as imposições que cerceiam suas atividades de prazer e
lazer. Tratando-se aqui, no caso, mais especificamente do espírito aglutinador do
acalorado povo carioca, como éramos denominados na época.
Andávamos na metade da década de 60 e, apesar de estarmos em pleno
verão, era um tempo obscuro e de muitas proibições. O time do governo jogava
com uma força excessiva, mas ainda assim, com toda a sua austeridade e plantada
linha dura, na qual a marcação cerrada e violenta de seus beques eram a tônica,
não conseguiu dobrar a criatividade dos hábeis craques praianos.
Impedidos e perseguidos por jogarem suas tradicionais peladas e linhas de
passes nas areias da praia, mesmo distantes dos banhistas, os boleiros de
Copacabana resolveram inovar. Juntaram seus apetrechos e se mudaram para uma
rede de voleibol. Naquele espaço retangular, delimitado por fitas e separado por
uma rede suspensa, onde a prática esportiva era oficialmente permitida, os fiscais,
atletas do truculento time governamental, se viram impedidos de utilizar sua tática
de antijogo. E, assim, a habilidade dos craques praianos derrotou a força...
Centrada no bom senso e no discernimento, esta tática inteligente, que
impediu a violência dos adversários, fez o jogo fluir e surgir um novo esporte.
Estava estabelecido mais um marco de resistência popular: O futevôlei.
Para jogarem suas partidas, os boleiros de Copacabana precisaram dividir o
novo espaço com a turma do voleibol. E, embora muitos dos praticantes fossem
partidários das duas modalidades, tal fato, a princípio, não impediu que a novidade
trouxesse uma certa desordem naquele ensolarado e bronzeado cotidiano. As
acaloradas discussões sobre de quem era a vez de jogar, a falta de critérios para
nortear as longas partidas de futevôlei e outras pendengas tomavam muito tempo
da diversão. O grande número de jogadores e o reduzido número de quadras eram
problemas que clamavam por uma solução imediata.

Normas de ocupação das quadras e regras para a realização do jogo foram
então estabelecidas, democraticamente, como tudo que sempre foi do interesse
praieiro, para que a ordem fosse mantida e a modalidade, em progresso, seguisse
divertida.
Começou-se jogando cinco de cada lado, no entanto, com o avanço do
tempo, surgiram os jogos de duplas e a prática se expandiu por outras praias. Com
a adesão de alguns jogadores de futebol, no início, e mais tarde de atores, atrizes e
profissionais das diversas cadeias de informações, o passatempo ganhou status de
esporte com as realizações de apresentações e torneios com grande afluência de
público.
Hoje em dia quadras, duplas e, às vezes, jogos de um contra um – umplas –
são realizados em todo o Brasil. Os campeonatos e torneios, entre jogadores de
ambos os sexos, organizados por Confederações e Federações, que contam com
apoios dos Governos e da iniciativa privada, são disputados em vários países dos
cinco continentes.
Brevemente, com certeza, esta modalidade nascida nas areias da Princesinha
do Mar, como resistência a uma estapafúrdia proibição, irá se tornar um esporte
olímpico.

Danilo
Firmino

“Fala Cidadão...”
Estaria bradando Carlos Roberto Ferreira César com a voz um pouco
embargada, com sentimento de revolta e dor que a todos nos envolve agora. Este
é o Barbeirinho do Jacarezinho, que costumava brincar como tudo na vida, e dizia
que não era o Roberto Carlos, mas que era o Carlos Roberto, um trocadilho com o
“Rei” o qual, sem dúvida Barbeirinho do Jacarezinho não ficava nem fica atrás
quando se fala em um reinado de talento, porém e melhor: com muita humildade,
qualidade restrita nestas fidalguias de salão.
Quando recebi o convite para escrever sobre o Barbeiro, o recebo com a
notícia do surgimento desta revista, iniciativa que fico muito feliz e tenho a certeza
que ele também está, pois algo que o orgulhava era de ser este cara do povo, o
povo que ele cantou e do local em que viveu, a favela do Jacarezinho e o Subúrbio
Carioca.
Confesso que desde o início senti a responsabilidade que tinha, falar do
Barbeirinho do Jacarezinho não é nada fácil, mas o prazo era modico, fiquei
pensando e como é de costume deixo para o último dia, prazos são para serem
cumpridos, e estabelecer prioridade.
No entanto, uma triste surpresa nos pegou em cheio, que fora a noite de 14
de março no Rio de Janeiro, não foi de amor que ninguém morreu no Estácio, e sim
do mais fétido ódio e cretinice da injusta sociedade que Barbeirinho tanto cantou e
criticou de seu modo bem-humorado, e direto nas suas obras de arte.
Digo que sou um privilegiado no convívio que tive com Barbeirinho, eramos
muito mais que amigos e parceiros de samba, fomos pais e filhos um dos outros,
fomos irmãos, fomos militantes da mesma causa e até trabalhamos juntos mesmo.
Lembro certa feita de uma das tantas votações impopulares que a Câmara
Municipal do RJ fez, saímos eu, ele e outro grande amigo, o Dr. Da Cuíca para
ganhar um trocado colando cartazes pela Av. Suburbana com a foto e os nomes
dos crápulas que mais uma vez tinham votado contra o povo Carioca, esta era uma
das partes da vida do compositor de “Dona Esponja”, “Sequestraram Minha Sogra”,
“Comunidade Carente” e “Caviar”.

Era o Barbeirinho que também escreveu “na hora que a barriga do moleque
ronca, é aí que a gente mete bronca”, ou seja, a realidade do trabalhador brasileiro
e carioca, que tem que se virar, fazer um biscate aqui, virar uma massa acolá para
pagar o aluguel e garantir o alimento dos filhos. Barbeirinho do Jacarezinho, antes
de mais nada era um trabalhador e tinha a noção e sua convicção de classe como
poucos eu já conheci. O artista, o gênio 14 vezes gravado por Zeca Pagodinho,
gravado por Bezerra da Silva, Arlindo Cruz, Beth Carvalho e respeitado no mundo
do samba, conhecido no meio da MPB que muitas vezes você ouviu suas letras e
pensou “esse cara tá bem”: tinha uma frase célebre e real, em meio às conversas
e desabafos soltava “o problema é que tá cheio de cafetão de sambista!”.
E esta é uma cruel realidade, não foi atoa que Barbeirinho viveu a vida
inteira e tantos outros compositores vivem tendo que ser, o pedreiro de dia e o
sambista a noite, o mecânico e o compositor, e um longo etc de vida dupla e
mesmo assim com uma genialidade inesgotável como foi Barbeirinho, devido ao
fato que neste País o compositor popular está a míngua. Refém das gravadoras e
produtoras que por muitas vezes se aproveitam da situação de vulnerabilidade, e
com “adiantamentos” aos compositores na hora de gravar, depois aplicam
descontos com juros dignos da pior agiotagem ou como da expressão do mestre
pode-se deduzir, digna do rufianato.
É Barbeirinho do Trio Calafrio também, com seus parceiros e irmãos Luiz
Grande e Marquinhos Diniz, Barbeiro viveu grandes momentos, gravou disco, fez
samba, e se orgulhava muito. Amava muito os dois, tivemos a grande despedida
de Luiz, o “Vagabundo mais sério” que nos doeu muito, não sabíamos que não era
só a comemoração de 70 anos de Luiz naquele tarde na rua Bororó, e que no dia
seguinte nosso parceiro não estaria mais entre nós... Barbeirinho sentiu muito a ida
do irmão, Luiz Grande era para ele como um irmão mais velho, isto sem dúvida.
Também ficaria orgulhoso e está de toda solidariedade e força, energia positiva que
Marquinhos ficou conosco lutando pela sua recuperação...
Nunca iriamos imaginar que nosso cumpadre sairia de cena naquele 16 de
dezembro, não foi fácil se despedir deste grande irmão, de ser de luz que foi e é
Barbeirinho do Jacarezinho, o Rei dos Cidadãos. Fico com várias lembranças, todas
boas e sempre que puder vou compartilhando...
E as vozes dos que não passam no mundo a passeio nunca se calam, e por
isto, é que digo que hoje Barbeirinho do Jacarezinho estaria gritando “Marielle,
Presente!” do mesmo modo que a voz dela também jamais será silenciada!
Barbeirinho do Jacarezinho, Presente!

• FOI UM SAMBA QUE PASSOU EM MINHA VIDA
Na vida de todos nós que amamos o SAMBA existe aquele em especial
que nos marcou. Este é o espaço para os depoimentos apaixonados,
compartilhe com os leitores aquele Samba inesquecível.

Depoimento de Elizabete Craveiro:

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/depoimento-de-elizabete-craveiro

Depoimento de Cláudia Barros:

link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/depoimento-1/s-MzlPb

S eb o
da Rua
Das Flores

"Desde 1987, entre a Praça Saens Peña e a Rua Major Ávila , existia uma
pequena passagem por entre os cinemas Carioca ( atual Igreja Universal do Reino
de Deus) e América ( atual drogaria) onde Janine Santos Nunes e seu falecido
marido Julio Domingues começaram a vender livros.
Era uma outra Praça Saens Peña, uma outra época da Tijuca. Havia os dois
andares do Café Palheta ( hoje balcão dentro de uma drogaria), a Confeitaria
Tijuca e o fotógrafo lambe-lambe da Praça. Tudo ao redor mudou, mas a barraca
de livros usados da Janine continua por lá.
A banca da Janine é um sebo tombado como patrimônio cultural, funciona
24 horas nos 7 dias da semana, possui vasto acervo de livros antigos e
modernos, títulos raros, didáticos, universitários e livros para todos os gostos e
fins. É um ponto de encontro dos leitores, da democratização da leitura e do
conhecimento, onde profissionais liberais, professores, estudantes, donas de
casa, jovens,idosos, trabalhadores e pessoas em geral se encontram, fazem
amigos, cidadania e conversam sobre vários assuntos tendo o livro como motivo
e centro do encontro."

U m d i a d e fu t e v ô l e i
(Kaju Filho)

M a n g u e i r a n o s te m p o s
d a mi n h a a v ó
(Onesio Meirelles)

Poeta todo dia
(Rodolfo Caruso)

Pedagogia do suprimido
(Zeh Gustavo)

O g r i to d o s p o e ta s d e s c a l ç o s
(Marco Trindade e
Thiago Damato)

Forró do Bizzar
(Marcelo Bizar)

Vida de Gari
(Haroldo Cesar)

Aquarele
(Marcelo Bizar)

Toda Família Sambista
(Haroldo Cesar)

PR E V I S Õ E S E
PROVISÕES
Tenho desenvolvido
uma técnica de
advinhar o futuro a
partir das minhas
penas. É da seguinte
maneira: observo o
futuro a partir das que
caem à minha direita
somente na sexta-feira,
outro dia não serve... e
não é que tem dado
certo! Sabia há muito
que fariam de tudo
para que o Lula não
pudesse vir candidato
na próxima eleição...
hummm... sei não...
parecia óbvio? Acho
que não... foi
adivinhação minha com
certeza!

ESTATÍSTICA Essa é para os escritores ficarem
de olhos, ou melhor, de páginas abertas:
Calcula-se que para o Brasil ter a mesma média
da quantidade de leitores dos países
desenvolvidos, seja lá o que isso for, teremos
que investir em educação durante 260 anos.
Queria saber como esses organismos chegam a
tais números!
Quiz do Tizil! Na nossa enquete do
primeiro 1º número: tecnologia/geografia!
1. Qual o país cuja língua tem sido a mais
falada nas feiras de tecnologia mundo a
fora?
2. Qual o primeiro país a ter a empresa que
foi a primeira a desenvolver chipsetes para
celulares com a tecnologia 5G?
3. Qual o país que que tira o sono dos
demais?

Ág u a q u e p a s s a r i n h o n ã o b e b e !
Alguém deve ter colocado aguardente na
minha gaiola por engano e acabei bebendo! Não estou entendendo nada! Veja
bem: Trump e seus comboys alardeiam aos quatro cantos do mundo sua
preocupação com o King Jon-un e depois vira parceiro do norte-coreano, mas
são os chineses que estão com tudo na Economia Global. Devo estar bebim ou
acredito que não passa de manobra política para se aproximar da Coréia do
Sul e do Japão e aumentar sua influência em países que já não são tão amigos
assim do King. Aqui no subúrbio também fazem manobras assim,
principalmente em churrascos domingueiros. E a Rússia? Nem me fale...
Fala escritor com Tiziu:
link: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-tizil

nver

Informações sobre os áudios da revista
Verificamos que alguns aparelhos celulares não estão conseguindo abrir os arquivos
de áudio que se encontram nas páginas da revista, assim, inserimos esta página para que
possam abrir tais arquivos nos aparelhos enquanto nossa equipe técnica estuda o motivo
do ocorrido para correção nas próximas edições. Agradecemos.
O samba subúrbio: https://www.youtube.com/watch?v=IM4Jf_4KFUE
Entrevista com Haroldo Cesar: Parte 1: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/entrevistaharoldo-cesar-parte-1
Parte 2: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/entrevista-com-haroldo-cesar-parte-2
Parte 3: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/entrevista-com-haroldo-cesar-parte-3
Fala escritor com Leonardo Bruno: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-leonardobruno
Fala escritor com Rodolfo Caruso: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-rodolfocaruso
Ouça a faixa “VER O MAR”: https://www.youtube.com/watch?v=j5OA1-o31ow
Ouça a Rádio Viva o Samba: http://radiovivaosamba.com/
Fala escritor com Jonatan Magella: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-jonatanmagella
Fala escritor com Onesio Meirelles: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-onesiomeirelles
Depoimento de Elizabete Craveiro: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/depoimentode-elizabete-craveiro
Depoimento de Cláudia Barros: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/depoimento-1/sMzlPb
Fala escritor com Tiziu: https://soundcloud.com/sarau-suburbio/fala-tizil
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