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Sem medidas: fãs montam 
campana por ídolo teen

O “Profeta” e o seu fã nº 1

Um dia que ficou na história 



Biblioteca ISCA Faculdades oferece aos 
seus usuários os seguintes serviços:

Vínculos...
     Temos o poder de marcar a vida das pessoas com as quais temos 
contato, isso é fato. O trabalho de um artista, seja no campo da mú-
sica, do cinema, ou igualmente do esporte, influência diretamen-
te a vida de todos que o acompanha, positiva ou negativamente. 
     A Revista Elos trás estórias dessa paixão incondicional de um 
fã por seu ídolo e as experiências que vivenciam na incansável 
busca por estar cada vez mais perto de quem se ama e admira. Nas 
páginas a seguir estão as melhores e mais emocionantes aventuras 
desses assim como nós, fãs, pessoas normais, com as mais inúme-
ras atividades e vocações que veem em seu artista talvez um pouco 
de si mesmas, e na admiração uma plena manifestação de amor.
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MÚSICA

Fãs acampam para show de Justin Bieber 
marcado para março de 2017

Igor Artioli, um dos que estão no local do show conta loucuras feitas por ídolos

Luara Xavier

4 5

 O cantor Jus-
tin Bieber anunciou 
recentemente datas 
da Purpose Tour, tur-
nê de divulgação de 
seu último álbum, 
que leva o mesmo 
nome, na América 
do Sul e que passa-
rá pelo Brasil, no dia 
29 de março (Rio de 
Janeiro, na Praça da 
Apoteose), e nos dias 
1 e 2 de abril em São 
Paulo, no Allianz 
Parque. Bieber, que 
despontou nas rá-
dios em 2010 com 
o single Baby, mos-
tra que conseguiu se 
manter sob os holo-
fotes, e crescer jun-
to com os beliebers 
(como são chamados 
seus fãs). Continua 
atraindo o público, 
e aliás alguns deles 
já estão a sua espera 
nos locais onde acon-
tecerão os shows.
 Para entender 
melhor o porquê de-
les estarem acampan-
do com tanto tem-
po de antecedência, 
conversei com o es-
tudante Igor Artioli, 
20, do Rio de Janei-
ro, que já se encontra 
na Praça da Apoteo-
se, junto com outros 
fãs. Fiz o contato ini-

cial com ele através 
do twitter, uma rede 
social muito ágil (o 
que facilitou a minha 
vida, em meio a tan-
tos trabalhos a serem 
feitos, como em todo 
final de semestre). 
Fizemos uma vídeo 
chamada pelo Face-
book no dia seguinte. 
Antes de começar-
mos, Artioli me avisa 
que é tímido, e me 
pede que espere en-
quanto toma um copo 
d’água. Meu entre-
vistado está deitado e 
conversando comigo 
através de um fone 
de ouvido, da manei-
ra mais informal pos-
sível. Eu, por outro 
lado, em meu quar-
to, checando pela 
última vez se o gra-
vador estava perto o 
suficiente das saídas 
de som de meu note-
book. Ele me diz que 
conheceu o trabalho 
de Justin, em julho 
ou agosto de 2009, 
após escutar a músi-
ca One time na Rádio 
Mix, e se apaixonou 
de primeira. E con-
fessa rindo que ha-
via pensado ser uma 
menina cantando - 
aos 15 anos, Bieber 
tinha um timbre de 
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voz um tanto agudo, 
não posso discordar, 
então rio também.
 Ele ficou um 
bom tempo procu-
rando a cantora que 
lhe tinha agradado 
tanto, e após comen-
tar com uma prima 
que também conhe-
cia a música, os dois 
começaram a pesqui-
sar juntos quem era a 
tal pessoa. Após ver 
o clipe na televisão, a 
princípio achou que 
fosse uma versão co-
ver, mas depois viu 
que era o mesmo ga-
roto da rádio, desde 
então se tornou um 
fã fanático, como ele 
mesmo diz.                        
 Artioli diz que 
na primeira vez que 
Bieber veio ao Bra-
sil, em 2011, ele não 
pode ir porque sua 
mãe não queria pa-
gar o ingresso. Nis-
so, ele fugiu de casa 
por uma semana, na 
esperança de con-
seguir uma entrada. 
Chegou a encontrar, 
porém uma menina 
estava chorando pela 
entrada e ele abriu 
mão, para que ela fi-
casse com o ingres-
so. Em 2013, ele foi 
ao show e acampou 

por um mês, para fi-
car mais perto - o 
que deu certo, ele 
conta que assistiu 
ao show da grade. 
 Quando per-
guntado sobre a opi-
nião de sua família 
sobre isso, ele diz 
que a parte mater-
na não apoia porque 
acha que é idolatria 
demais, já a pater-
na não concorda, 
porém não o julga.
 Após termos 
um pequeno proble-
ma técnico (o com-
putador reiniciou so-
zinho), continuamos 
conversando e ele diz 
que ficou sabendo de 
um grupo de pessoas 
que iria para a Apo-
teose após o fim de 
semana do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que 
aconteceria nos dias 
5 e 6 de novembro. 
“Achei precipitado 
estar lá cinco meses 
antes, mas descobri 
que havia um grupo 
de 143 pessoas que 
acampariam uma se-
mana antes do plane-
jado. Então eu e uma 
amiga não pesamos 
duas vezes”, conta.
 Segundo o es-
tudante, na Apoteose 

estão em média 100 
beliebers que reve-
zam os dias e cuidam 
das barracas e guar-
dam os lugares. Ele, 
muito ansioso, con-
ta que vai ao local 
todos os dias, pois 
acredita que assim o 

 LOUCURAS
 Os acampa-
mentos para os shows 
de Justin Bieber não 
são as únicas loucuras 
que Igor já fez pelos 
seus ídolos. Na pri-
meira vez em que o 
cantor veio para o Bra-
sil, ele foi ao Cristo 
Redentor e ao Pão de 

Açúcar andando, pois 
sua mãe não queria dar 
o dinheiro da passa-
gem, esperando ver o 
canadense. “Em 2013, 
fugi de casa por uma 
semana e invadi hotel 
Copacabana Palace, na 
tentativa de conseguir 
ver Bieber. Porém, só 

consegui ver a mãe 
dele e os dançarinos 
entretanto”, lembra,
 Em uma das 
vindas da cantora 
Rihanna para o Brasil, 
ele fala que ficou uma 
semana praticamente 
morando no aeroporto 
à espera da artista, pois 

tempo passa mais rá-
pido. “Também gos-
to de ficar lá porque 
faço amizade com 
os outros fãs”, cita.
 Artioli diz que 
ao contrário do que 
muitos pensam, to-
dos os que estão no 

acampamento estu-
dam e trabalham, e 
por ficarem pouco 
tempo lá, não tem a 
rotina alterada. Mes-
mo fazendo essa res-
salva, ele diz não se 
incomodar com as 
opiniões e críticas 

das pessoas. “A segu-
rança lá é ótima, pois 
perto da Praça tem 
um batalhão de cho-
que, e direto passam 
viaturas da polícia, 
fazendo com que eles 
fiquem protegidos 
o tempo todo”, diz.

Igor e outros fãs na fila para o show de Bieber

ela não veio na data 
esperada. E também 
acampou dois meses 
para o show da girl-
band Fifth Harmony.  
Segundo ele, todas es-
sas loucuras valem a 
pena quando se conse-
gue ver seus ídolos de 
perto e falar com eles.



MEMÓRIAS

De Renato a Raul Seixas
O artista só possui o poder de influência se existem pessoas que acompanham seu trabalho

Mayara Antiqueira

Crédito: Arquivo Pessoal

 O fã é aquele 
indivíduo que segue, 
admira e adora algo ou 
alguém. Também cha-
mado de fanático, cole-
ciona objetos, pôsteres 
e pode dedicar a vida a 
expressar sua admiração 
por seu ídolo. Existem 
fãs de carros, religiões, 
times, cantores, comidas 
e mais inúmeras coisas 
que talvez nem imagi-
nemos. Roberto Seixas 
é fã do cantor Raul Sei-
xas, dono de clássicos do 
rock como “Metamor-
fose Ambulante”, “Ten-
te Outra Vez”, “Maluco 
Beleza” e outras músi-
cas que ouvimos até os 
dias de hoje, mesmo de-
pois da morte do cantor. 
Nascido em Americana 
(SP), Roberto, além de 
fã, é considerado o me-
lhor sósia e cover oficial 
do Raul Seixas e leva o 
nome do cantor pelos 
palcos do Brasil, assim 
como televisão e rádios. 
Ele tem o reconhecimen-
to da família do Raul Sei-
xas através de uma au-
torização registrada em 
cartório, de Dona Maria 
Eugenia Seixas, mãe do 
cantor, onde definitiva-
mente passou a utilizar o 
sobrenome Seixas.  
 O sósia conta que 
teve seu primeiro con-
tato com o trabalho do 
Raul em 1973. “Eu esta-

va almoçando e ouvindo 
um programa ao meio 
dia, na Rádio Bandei-
rantes. O comunicador 
se chamava Elio Ribei-
ro e ele fazia entrevistas 
com pessoas de todas as 
cidades do Brasil. Na-
quele dia o entrevistado 
foi Valdir Ferrão, um dos 
grandes amigos de Raul-
zito e o foi perguntado 
qual era o grande suces-
so em Salvador. Valdir 
respondeu ‘Let me Sing 
de Raul Seixas’ e toca-
ram a música e esta foi a 
primeira vez que ouvi o 
Raul”. Ele só teve outro 
contato musical de ver-
dade nos anos 80 atra-
vés do programa Globo 
de Ouro, onde Raul foi 
premiado. “A partir dali 
eu me identifiquei com o 
Raul Seixas, não só mu-
sicalmente, mas também 
como pessoa e decidi que 
queria trabalhar como 
ele”, revela Roberto. 
 Desde então, 
trabalhando como co-
ver e levando com mui-
to amor e dedicação o 
legado que Raul Seixas 
deixou, Roberto aten-
de os fãs do cantor que 
ficou conhecido como 
“O Profeta”, por ser 
compositor de músicas 
que desenham os dias 
atuais. O sósia dá autó-
grafos em seus shows, 
já lançou cinco álbuns 

desde 1991 até agora e 
completa em 2017, 
30 anos de carreira.

TRABALHOS

 Seus trabalhos 
contam também com 
músicas inéditas feitas 
pelo Raul. “No álbum 
‘O Trem da Linha-
gem’, trazemos para 
todos os fãs, uma mú-
sica em parceria com 
Raul Seixas chamada 
“ELIS, ELIS”. Nesse 
mesmo CD, também 

uma parceria com o pai 
de Raul, o senhor Raul 
Varella Seixas em ‘Lá 
vai meu Sol’. No se-
gundo CD lançado em 
1998 chamado ‘Rober-
to Rock Seixas’, temos 
outra música em par-
ceria com Raul Seixas, 
chamada ‘O Nada deve 
Existir’”, Diz Rober-
to, orgulhoso e lembra 
que todas essas letras 
foram deixadas e entre-
gues por Dona Maria 
Eugênia Seixas, mãe de 
Raul, a ele em 1990.

 Roberto se emo-
ciona ao falar sobre os fãs 
da música do Raul Seixas, 
porque apesar de dar con-
tinuidade a este trabalho 
como um artista, ele tam-
bém é fã. Poucos conse-
guem viver na pele o que 
seu ídolo viveu. A paixão 

pelo trabalho é nítida nos 
olhos do cantor, composi-
tor, escritor, sósia e cover, 
Roberto, que readaptou sua 
vida e até mudou seu sobre-
nome para viver o sonho 
de ser Raul. “Raulzito ain-
da continua fazendo muita 
falta material para todo o 

público e a cada dia que se 
passa, tenho a impressão de 
que ele não partiu, de que 
ele ainda continua aqui, em 
atividade, caminhando. E 
aqueles que podem pegar 
um pouco desta essência, 
também têm a impressão 
de que Raul de fato con-

tinua por aqui. Apesar do 
“tipo estereotipo”, fico 
muito feliz em saber que 
lembro esta pessoa mara-
vilhosa, mas nunca quis ser 
Raul Seixas, porque sou o 
Roberto Seixas. Meu maior 
orgulho é poder falar dele, 
como fã”, finaliza Roberto.

Roberto Seixas vive o sonho de ser fã e artista

AMOR DE FÃ
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Aos 20 anos, jovem mexicano já dedicou 
metade de sua vida ao ídolo Drake Bell

O estudante acompanha a vida do cantor desde os dez anos

Mayta Castilho

 Filas gigantes-
cas, longas viagens, 
fome, chuva, frio ou sol 
escaldante. Não há li-
mites ou barreiras que 
impeçam um fã de ver 
seu ídolo de perto. O 
jovem mexicano Cesar 
Gustavo Calderón Pe-
rez, sabe muito bem o 
que é isso. Fã do cantor 
e ator americano, Drake 
Bell, o universitário de 
20 anos já rodou o Mé-
xico seguindo os shows 
do ídolo. Foi através de 
sua página no Facebook 
dedicada ao cantor, que 
entrei em contato com 
o garoto. Quando dis-
se que gostaria de falar 
sobre Drake, ele pron-
tamente me respondeu e 
começou a contar com 
muito entusiasmo sobre 
sua devoção ao ídolo.
 Sua paixão pelo 
cantor começou ainda 
na infância, aos dez anos 
quando assistiu pela pri-
meira vez o seriado ado-
lescente “Drake e Josh”, 

estrelado por Drake. 
Nele, o ator e cantor in-
terpreta um adolescente 
irresponsável que sem-
pre se dá bem.  Na série, 
assim como na vida real, 
Drake é fã dos Beatlles e 
tem uma banda de rock, 
e foi isso que despertou 
em Perez uma profunda 
admiração pelo artista. 
“Sou seu seguidor desde 
os dez anos. O fanatismo 
vem de alguns gostos 
que compartilho, como a 
paixão pela música e pe-
los Beatlles”, revela.
 O jovem que 
mora em Pachuca de 
Soto, a 96 quilômetros 
da capital Mexicana e 
faz questão de ver todos 
os shows que Drake faz 
em seu país (o cantor 
americano gosta mui-
to do México e sempre 
se apresenta no país). E 
foi em uma destas apre-
sentações que Perez 
falou com o ídolo pela 
primeira vez. “Foi em 
2008, na Cidade do Mé-

xico. Esperei seis horas 
para vê-lo e, quando fi-
nalmente o abracei foi 
incrível!”, conta entu-
siasmado, como quem 
revive o momento e, 
ainda elogia o ídolo ca-

rinhosamente. “Ele é 
muito amável, divertido 
e adora os doces mexi-
canos (risos)”.               
 Nestes anos to-
dos de paixão e devo-
ção, foram muitas as 
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César ao lado do ídolo Drake Bell



vezes em que o fã viajou 
seguindo o ídolo, mas ele 
compartilhou um encon-
tro especial que marcou 
sua vida e segundo ele 
foi o mais inesquecível. 
Em uma viagem de fé-
rias, no estado mexicano 
de Jalisco, foi visitar um 
centro histórico e encon-
trou  coincidentemente 
o cantor. Sem acreditar 
no que estava vivendo, 
Perez se aproximou do 

artista que o atendeu 
muito bem, o abraçou e 
cantou com ele. “Canta-
mos juntos a música “La 
bamba”. Eu me surpre-
endi, pois não espera-
va encontrá-lo. Nem 
sabia que ele estava no 
México”, relembra. 

ESFORÇO

 Tanto amor e ad-
miração, fizeram com 

que o jovem fundasse 
um Fã-clube para Drake 
- que hoje é o oficial no 
México - além de uma 
página no Facebook 
intitulada “Abrázame 
Hermano”, em por-
tuguês, “Me abraça 
mano”, que faz referên-
cia a um dos bordões da 
série “Drake e Josh”. A 
fanpage tem mais de 15 
mil curtidas o que para 
ele é muito gratificante 

pois permite que ele se 
comunique com outros 
fãs ao redor do mundo. 
 Quando pergun-
to se alguém já lhe dis-
se que todo esse esfor-
ço e paixão pelo ídolo é 
tolice, ele prontamente 
me responde que “só 
escuto os milhares de 
fãs que em minha pági-
na dizem que o Drake 
é a melhor coisa das 
suas vidas”, diz.

COMPORTAMENTO
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De repente fã
O amor pelo ídolo exige muita dedicação e, acima de tudo, o amor incondicional

Karol Araújo

 Sempre que 
muitos escutam a pa-
lavra fã, acabam as-
sociando-a a pessoas 
fanáticas e histéricas 
que veem na televi-
são. Mas ser fã é mais 
que apenas gritos e 
lágrimas. Por trás de 
tudo isso existe muita 
dedicação e, acima de 
tudo, o amor incon-
dicional. A partir de 
agora você confere a 
história de Lucas Fe-
lipe da Silva, 22, fã 
da Banda Paramore. 
Formada em 2004, 
Paramore é uma ban-
da de rock alternativo 
que conta com Josh 
Farro, Zac Farro, Je-
remy Davis, Taylor 
York e a vocalista 
Hayley Williams. 
 Silva só conhe-
ceu a banda anos de-
pois de sua formação 

e seu primeiro con-
tato com o Paramo-
re foi em 2008. “Foi 
bem engraçado, tudo 
começou em 2008, 
eu estava na 8ª série e 
naquela época eu não 
ouvia tanta música 
como hoje. Havia um 
menino na minha sala 
que gostava de algu-
mas músicas do Para-
more e todos os dias 
ele cantava “That´s 
What You Get”, mas 
cantava errado e aqui-
lo fez com que eu fi-
casse irritado. Um ano 
depois, eu estava pro-
curando jogos e bai-
xei uma cópia de Gui-
tar Hero com “That’s 
What You Get” no 
set. Aí, joguei a mú-
sica, me lembrei que 
era a mesma que ele 
cantava e vi que era 
realmente incrível. 

Foi quando conheci 
ainda mais o trabalho 
deles”, conta.   
     Quando nos torna-
mos fãs, sabemos que 
não somos os únicos e 
com isso adquirimos 
novas experiências e 
novas amizades. Para 
Silva, muita coisa mu-
dou desde que virou 
fã da banda. “Pode 
soar clichê mas tudo 
na minha vida mudou 
depois que eu virei fã 
de Paramore. Grande 
parte dos meus ami-
gos eu conheci por ser 
fã da banda, eles não 
eram fãs, mas gosta-
vam de algumas mú-
sicas e me identifiquei 
com eles, com o estilo 
de se vestir, entre ou-
tras coisas”, diz.  
 O tempo pas-
sou e a paixão pela 
banda cresceu. Silva 

seguia todos os in-
tegrantes da banda 
nas redes sociais até 
que criou um fã clu-
be dedicado à banda. 
“A ideia começou no 
meu twitter pessoal e 
resolvi criar uma ou-
tra conta com o nick 
de MonsterPmore. O 
ex-baixista Jeremy 
me respondeu algu-
mas vezes e a própria 
Hayley também. De-
cidi começar a fazer 
algo mais sério e logo 
depois de um tempo 
o twitter oficial da 
banda começou a me 
seguir. Com esse fã 
clube mais sério, co-
mecei a postar notí-
cias com mais frequ-
ência”, lembra.
 Logo após criar 
um twitter dedicado 
à banda,Silva teve 
a ideia de fazer um 

Lyric video, onde a 
letra e a música apare-
cem simultaneamen-
te. “O Lyric Vídeo 
veio de uma sequên-
cia de Gifs que tinha 
visto no Tumblr, mos-
trava a letra da música 
pulando e aparecendo 
na tela. A partir disso, 
tive a ideia de fazer a 
mesma coisa, porém 
colocando uma mú-
sica de fundo e trans-
formando os Gifs da 
letra em vídeo. Hoje 
o meu vídeo lyric de 
Renegade tem mais 
de 1,5 milhões de vi-
sualizações no You-
tube. Até a Hayley 
ja assistiu, eu fiquei 
muito feliz!”, diz. 

O SHOW 

 Mesmo com 
a saída dos irmãos 
Farro, a banda não 
se abalou E começou 
a turnê, Hayley. Para 
muitos fãs o show é a 
realização máxima de 
sonho, mas para Silva 
ir ao primeiro show 
da banda foi estranho. 
“O primeiro show que 
eu assisti da banda foi 
estranho, embora fos-
se o meu sonho ir ao 
show deles eu não tive 
reação nenhuma, fi-
quei boquiaberto e me 
perguntando se aquilo 
era real, não consegui 
cantar nenhuma mú-
sica. Acho que a ficha 
de ter ido ao primeiro 
show deles só caiu no 
dia seguinte que acon-
teceria mais uma edi-
ção no mesmo lugar e 
eu fui. Tinha ganhado 

Crédito: Arquivo pessoal

“Meet & Greet” para 
conhecer a banda e 
deu todo certo. Foi 
um dia perfeito. Nesse 
show eu descongelei, 
pulei e cantei muito”, 
relembra. Ele recorda 
que, a cada música 
que tocava no show, 
ficava mais ansioso e 
animado pois, de al-
guma maneira, sabia 
que seria chamado 
para subir no palco 
e foi isso o que real-
mente aconteceu. “Já 
estava com o cora-
ção saindo pela boca 
quando de repente eu 
vejo uma das minhas 
amigas do Twitter em 
cima do palco e ela 
apontou em minha 

direção. Obviamente 
eu tive um surto... fui 
puxado pelo seguran-
ça e colocado no pal-
co. Foi simplesmente 
inacreditável ver cer-
ca de 8 mil pessoas 
olhando pra gente. 
A melhor parte foi 
quando a Hayley se 
abaixou do meu lado 
enquanto eu estava 
em cima da caixa ofi-
cial da banda cantan-
do. Isso é algo que eu 
nunca vou esquecer”, 
diz emocionado.   
       Mas 
afinal o que é ser fã? 
Existem vários sig-
nificados para a pa-
lavra, mas só quem 
acompanha a rotina 

e o cotidiano deum 
fã saberá a respos-
ta. Para Silva ser fã 
é mais do que gostar 
da banda, ser fã, para 
ele, significa amiza-
de. “Paramore sig-
nifica amizade para 
mim. Se eu não ti-
vesse conhecido eles 
eu seria uma pessoa 
totalmente diferen-
te, não teria conhe-
cido meus amigos, 
não teria melhorado 
o meu inglês entre 
muitas outras coisas, 
eles vão fazer parte 
da minha juventu-
de para sempre, sou 
muito grato e orgu-
lhoso por ser fã des-
ta banda”, finaliza.

Lucas Silva com os integrantes da banda Paramore
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Aumento dos usuários de drogas preocupa 
organizadores de festas

Entre as drogas mais consumidas estão ecstasy, maconha, cocaína e ketamina

Renato Laurito

 Um fato que 
infelizmente chama 
atenção no cenário 
musical, em especial 
no da música eletrô-
nica, é o consumo de 
drogas por uma par-
cela de festeiros em 
festas. Cada vez mais, 
eles estão ingerindo 
substâncias ilícitas 
como ecstasy, maco-
nha, cocaína e keta-
mina, entre outros e, 
ao invés de curtirem 
a verdadeira magia 
que os grandes even-
tos proporcionam, vão 
parar inconscientes 
nos corredores de hos-
pitais, dando trabalho 
tanto para a equipe 
médica, quanto para 
os pais que, muitas 
vezes, nem sabe que 
seus filhos fazem uso 
dessas porcarias.
 Algumas pes-
soas por todo o mun-
do passaram a olhar a 
cultura e os festivais 
de música eletrôni-
ca de forma um pou-
co equivocada. Após 
muitas ocorrências de 
mortes por overdose 
cogitou-se a hipótese 
de fazer um movimen-
to para proibir a reali-
zação destes festivais. 
Entretanto, alguns fãs 

decidiram dar sua opi-
nião sobre o elevado 
número de casos la-
mentáveis que aconte-
cem mundo afora.
 Um pouco emo-
cionado ao falar desse 
assunto, Murillo Si-
mões, 22 anos, lamen-
ta a morte dos adoles-
centes e se entristece 
com qualquer outro in-
cidente que já aconte-
ceu dentro de festivais 
de música eletrônica. 
Ele diz que os eventos 
não são os culpados 
pelo uso e abuso das 
drogas. “O impacto 
na saúde do consumo 
de drogas se estende 

além do que aconte-
ce em nossos eventos. 
Já perdi amigos por 
overdose de drogas 
em uma idade jovem, 
nenhum dos quais 
ocorreu em festivais 
de música eletrônica. 
A maioria deles não 
era nem mesmo fãs 
do gênero”, conta.

 PREOCUPAÇÃO

 Ele também 
destaca que o proble-
ma principal das dro-
gas em festas de mú-
sica eletrônica não é a 
própria festa e sim, as 
pessoas que aprovei-
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Murillo Simões é DJ e se apresenta como 5imco

tam o local para trafi-
carem. “Entre os pon-
tos de maior consumo 
estão as festas eletrô-
nicas. Não porque a 
festa seja deste estilo 
e sim pelo traficante 
que se aproveita da-
quele evento para co-
meter o crime e levar 
a droga e até viciar as 
pessoas”, diz.
 Uma das solu-
ções implantadas no 
festival Universo Pa-
ralelo, que ocorre na 
Bahia, é o Balance - um 
coletivo de Redução de 
Danos que foca sua atu-
ação dentro do contex-
to de festas e festivais 

de música eletrônica. 
Criado pelo psicólogo 
Marcelo Andrade em 
parceria com a psicólo-
ga Luana Malheiro, seu 
objetivo é orientar os 

frequentadores dessas 
festas sobre como não 
expor a saúde em situa-
ções de risco (com o uso 
do protetor solar, hidra-
tação adequada e princi-

palmente as orientações 
sobre o uso de drogas). 
“A cultura eletrônica so-
breviveu por décadas e 
nunca foi mais popular. 
Proibir esses eventos em 

instalações onde somos 
capazes de fornecer cui-
dados de emergência e 
os serviços médicos de 
primeira linha não é a so-
lução”, conclui Simões.

PAIXÃO

A paixão e a arte que existem no Heavy Metal
Jovem influenciado por banda inglesa relata como foi importante a participação dela em sua 

formação como pessoa

Leonardo Corrêa

         Todo mudo é fã 
de alguma outra pes-
soa seja no esporte ou 
na música e, em todo 
lugar existirá alguém 
que admira uma outra 
pessoa – seja pelo que 
essa pessoa tenha fei-
to ou ensinado ao seu 
fã. A história de Vini-
cius Barbosa, 25, não 
é diferente, pois ele é 
mais um fã no mundo. 
Um fã de Iron Maiden. 
Para aqueles que não 
conhecem, está é uma 
banda britânica de he-
avy metal formada em 
1975 por Steve Harris e 
que também conta com 
os integrantes Dave 
Murray, Adrian Smith, 
Bruce Dockinson, Ni-
cko McBrain e Janick 
Gers que ainda tocam 
em diversos festivais e 
shows próprios. 
         E talvez, quem 
não saiba diferenciar irá 
dizer que rock e heavy 
metal são a mesma coi-
sa. Mas, de acordo com 
Barbosa, rock é mais 
clássico, é a origem do 
heavy metal onde se en-

caixam os Beatles, Led 
Zeppelin, Black Sabba-
th e a partir daí começa-
ria ao heavy metal. Ao 
me receber para a entre-
vista, pude encontrá-lo 
bem à vontade trajando 
calça e uma camiseta da 
sua banda favorita. E 
ele não a vestiu somen-
te para se encontrar co-
migo e provar que é fã, 
essa camiseta faz parte 
diária de seu vestuário. 
         A paixão pela ban-
da começou por volta 
de 11 anos, mas ele não 
foi incentivado a ouvir 
este som. Seu tio que 
morava com sua famí-
lia já gostava e escutava 
Iron Maiden e o peque-
no Vinicius começou 
a ouvir e criou o gosto 
pela música deles. Di-
ferente de seu tio, seu 
pai não aceitava que o 
filho escutasse tal coisa 
e acreditava que as le-
tras e o estilo de música 
atrapalhariam o desen-
volvimento de seu filho. 
Hoje, já formado, conta 
com a aceitação do pai 
pelo heavy metal.

Crédito: Leonardo Corrêa

Vinicius Barbosa, 25, com álbum do Iron Maiden de 1985



 Quem o vê com 
seus quase 1,75 de altura 
de fisionomia magra não 
imagina o quanto ele gos-
ta de heavy metal. Mas 
como todo fã que se preze, 
faltava algo para Barbosa: 
ir ao show da sua banda 
preferida. E olha que ele 
tentou por dez anos, mas 
somente em 2011 que ele 
realizou este sonho. “É 
uma banda que caminhou 
comigo desde que eu era 
pequeno e que vem cami-
nhando até hoje. Quando 
eu os vi pela primeira vez 
foi incrível, foi um sonho 
realizado”, afirmou o fã 
com ênfase.  
         Barbosa conta que 
Iron Maiden fez parte da 
infância e desenvolvimen-
to não só pelo estilo musi-
cal, mas por proporcionar 
uma realidade alternativa 
ao jovem e fazê-lo entrar 
em um mundo onde a mú-

sica fala com você e é ca-
paz de fazer com que seus 
problemas desapareçam. 
Aliás, ele é uma das pes-
soas mais inteligentes que 
já conheci. Educado, gen-
til, um tanto quanto tími-
do e brincalhão também, é 
nerd e ama a cultura geek, 
outra que o influenciou.
 Voltando ao efeito 
do heavy metal, o entre-
vistado nunca gostou de 
cabelo curto, preferia um 
cabelo mais longo batendo 
nas costas. Já em suas rou-
pas, sempre preferiu utili-
zar roupas mais sucintas, 
uma camiseta de cor leve/
neutra (preto ou branco). 
Braceletes e calça jeans 
grudadas também faziam 
parte de suas vestimentas. 
“Quando você estava em 
um dia ruim, a música de-
les me levantava, me dava 
uma perspectiva de vida”, 
lembra Barbosa.

ESTILO

         Um fato curioso que 
ele me contou, foi que em 
uma prova do segundo grau 
sobre história ele não havia 
estudado. Na prova caíram 
questões sobre a Grécia até 
o reinado de Alexandre O 
Grande, e para sua salvação 
desse dia, o Iron Maiden 
tem uma música chamada 
“Alexander The Great”, 
e por sempre se interessar 
por todas as músicas ao ou-
vir a música imediatamente 
leu a letra e conseguiu fa-
zer a prova. Seu caráter foi 
formado por inúmeros fa-
tores, e com certeza o que o 
acompanha até hoje foram 
as músicas do Iron Maiden.
         Muitos não gos-
tam desse gênero pois 
os acham barulhento e 
até violento. Mas essa 
questão às vezes, te aju-
da a formar seu caráter 

sim, a ter respeito pelas 
pessoas a ter uma disci-
plina”, declarou como 
um desabafo.
         Um outro detalhe é 
que se colocarmos em or-
dem a música, teremos uma 
estrutura semelhante à mú-
sica clássica; se colocarmos 
os dois gêneros lado a lado 
poderemos notar muita in-
fluência da música clássica 
no heavy metal. Apesar de 
ser um grande fã, Barbosa 
nunca fez uma loucura pela 
banda e o máximo que fez, 
foi passar um dia e meio na 
fila para entrar no show, ou 
melhor, shows - o jovem as-
sistiu a duas apresentações: 
em 2011 e em 2013.
         Agora ele apenas aguar-
da a volta ao Brasil para mais 
um show - o terceiro que ele 
irá ver, e dessa vez procura 
estar um pouco mais próxi-
mo daqueles que o ajudaram 
a ser quem ele é hoje.
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CARROS

Opalas deixam de ter espaços em exposições 
para estarem nas garagens

Conheça a história da família Teixeira, que até hoje não deixaram de lado sua paixão por 
carro antigo com seus motores possantes

Eduarda Andrade
Gustavo Molina

 Sábado à noite é 
dia de reunir a família e 
lembrar de histórias da 
melhor época da vida: a 
juventude. Isso é sempre 
um ritual para os irmãos 
Carlos Alberto Teixeira, 
47, e Lucas Célio Tei-
xeira, 39. Ambos são 
apaixonados por Opalas. 

Uma herança herdada 
do pai José Teixeira, que 
sempre é lembrado com 
carinho e que foi passada 
para seus filhos.
 O ano era 1983, a 
família estava indo viajar 
para o estado do Paraná 
e por uma desventura 
perderam o ônibus. En-

tão, José teve que alugar 
um táxi para irem até lá 
- eis que, a partir daque-
le ano, Carlos descobriu 
sua nova paixão. “Adi-
vinha qual era o carro? 
Ele mesmo, um Opala 
73, quatro portas, seis ci-
lindros. Ele era lindo!”, 
acrescentou Carlos.

 Desde então essa 
paixão só aumentou, e 
assim seu irmão Lucas se 
juntou a ele. Ambos não 
se recordam com clare-
za, mas o número apro-
ximado foi de 15 Opalas 
lembrados, que variam 
entre os anos de 1973 
até 1992. Lucas por sua 

vez, em 1995, decidiu 
que compraria um Opa-
la. “Quando cheguei em 
casa quase matei meu 
pai do coração, o carro 
estava todo detonado. 
Acabou a gasolina e ti-
vemos que empurrá-lo 
até em casa. Mas eu es-

tava orgulhoso por ter o 
meu carro, comenta. 
 Ao se lembrarem 
de tudo o que passaram, 
das viagens que fizeram, 
das namoradas que arru-
maram graças ao motor 
possante deste modelo e 
das alegrias que os veí-

culos trouxeram e que 
podem ser comparti-
lhadas se sentem muito 
felizes. É como se todos 
pudessem fazer parte 
das histórias. Muitas 
risadas e até algumas 
lágrimas fizeram parte 
deste mix de emoções 

que foram sentidas ali. 
Atualmente na família 
há dois modelos anti-
gos, uma Caravam Co-
modoro que pertence 
ao Lucas e um Opala 
Diplomata que é do so-
brinho mais velho, John 
Wallace dos Santos, 26.

Crédito: Arquivo Pessoal

A vida é uma viagem, então vá de Opala

 Eles contam 
que um carro para 
muitos pode ser ape-
nas uma necessida-
de, mas para outros 
é como se fosse par-
te da sua vida, mui-
tas lembranças você 
atribuirá ao carro, 
onde você foi, auto-
maticamente virá em 
sua cabeça “fui com 
tal carro”. Um mo-
delo com o qual uma 
família se identifica 
é uma coisa rara, e 
o Opala por sua vez, 
na época de juven-
tude dos irmãos, era 
um carro que trans-

mitia confiabilidade, 
conforto e velocida-
de, tudo o que um 
jovem sonhava em 
ter, ganhar o mundo 
através das estradas. 

HERANÇA

 Nesta era con-
sumista pela qual 
todos são atraídos 
pelo novo, esteti-
camente moderno e 
que oferece tecno-
logia, a lógica seria 
esquecer os modelos 
antigos, mas com co-
nexões como essas, 
com envolvimento 

de lembranças, esse 
requisito de nova era 
é esquecido. O que 
vale realmente é o 
que te emociona e te 
motiva a dirigir. 
 Os filhos dos 
dois irmãos, e os so-
brinhos que fazem 
parte da família tam-
bém dividem este 
mesmo amor pelo 
modelo. Apesar da 
geração ser totalmen-
te diferente, todos se 
arrepiam ao ouvir o 
motor seis cilindros 
roncar, como dizem. 
O filho mais novo de 
Carlos, Pedro Teixei-

ra, 12, quase nasceu 
em um Opala Diplo-
mata Comodoro 90, 
“Foi a primeira corri-
da que meu filho fez” 
acrescentou Carlos.
 O legado que 
eles querem deixar 
para seus familiares 
é o de que podem 
existir muitos carros 
antigos, muitos mo-
delos bonitos e mo-
dernos, mas a histó-
ria da família sempre 
teve um Opala envol-
vido. Enquanto hou-
ver um Teixeira vivo, 
vai haver um ronco 
de motor de Opala.



SOM

Do mainstream ao underground
De festivais de música ao submundo do black metal, a história de um baixista que viveu o rock’n’roll

Leonardo Bardini

 Uma paixão 
sempre tem seu início 
seja por uma pessoa, 
time de futebol, hobby 
e é claro, a música. 
Está cientificamente 
provado que a música 
pode influenciar nas 
emoções e até mesmo 
nos sentidos de um 
indivíduo. Portanto,  
além de ser o reflexo 
do gosto pessoal de 
cada pessoa, ela tam-
bém pode ajudar a 
moldar o perfil e modo 
de vida de cada um.
 Isto não foi di-
ferente com o Adria-
no Henrique da Silva, 
baixista da banda de 
black metal Summun 
Heredis. Para aqueles 
que não estão acostu-
mados, ou conhecem 
este gênero de rock 
apenas pelo que nor-
malmente veem na 
mídia, logo pode se 
enganar levado por 
estereótipos. De ber-
muda e sem camisa, 
com um sorriso es-
tampado no rosto, ele 
recebe qualquer um 
em sua casa (ao som 
de Ozzy, claro).
 O seu gosto 
pelo rock’n’roll co-
meçou cedo, ainda 
quando criança. “Ele 
sempre me chamou 
atenção pelo visual. 

Eu tenho um tio que 
é dez anos mais velho 
que eu. Então imagi-
ne eu com 5 anos e ele 
com 15 anos. Na casa 
dele havia pôsteres de 
bandas como o Kiss, 
que tinham um visu-
al legal e chamava a 
atenção. Nesta época 
eu era muito peque-
no, e minha mãe não 
gostava disso então 
eu respeitava o gosto 
dos meus pais. Mas 
conforme fui cres-
cendo, não tinha para 
onde escapar”, conta 
o baixista.
 Conforme o 
tempo foi passando e 
ele aprimorava sua lei-
tura e escrita, percebia 
que o estilo musical 
não trazia apenas so-
noridade, mas também 
havia um conteúdo 
em suas letras. “Uma 
coisa que me marcou 
muito foi durante mi-
nha adolescência, e o 
Ira lançou uma música 
chamada Nasci em 73, 
onde ele cantava ‘Eu 
não vi Kenedy mor-
rer nem Martin Luther 
King, não tenho muito 
a dizer...’; a música fa-
lava da história quan-
do ele nasceu em 1973. 
Isto me prendeu por-
que eu estava ouvin-
do uma música e me 

perguntava quem era 
Kenedy? Eu era quase 
uma criança, e nós não 
tínhamos tanta infor-
mação assim. Quando 
eu fui descobrir que 
ele era um presidente 
que foi assassinado, 
eu pensei ‘porra, não é 
uma coisa atoa!’. Não 
está falando besteiri-
nha, ou cantando so-
bre mulher. Ele me fez 
pensar”, lembra. 
 Outro ponto 
que aproximou Adria-
no deste gênero musi-
cal foram suas carac-
terísticas “rebeldes”. 
Por muitos anos na 
história da música o 
rock’n’roll foi sinôni-
mo de rebeldia entre 
os jovens, principal-
mente na década de 
70. Estilos urbanos 
como o punk surgiram 
como uma forma de 
expressão e protesto 
contra os costumes e 
hábitos impostos pela 
época. “Para entrar 
no heavy metal foi 
um pulo. O meu tio 
mesmo tinha algumas 
músicas deste gênero, 
e conforme ouvia as 
eu pensava ‘aquele é 
mais tenebroso, esse 
aqui é mais pesado’. 
Nesta época eu pega-
va tudo o que era me-
tal e não queria nem 

saber, ouvia. E com 
isso eu fui afinando 
meu gosto, selecio-
nando e diferencian-
do bastante os estilos, 
pois eu achava que era 
tudo rock. Hoje aos 
40 anos eu sei o que é 
cada estilo”, cita. 

INSTRUMENTOS 

 Como todo 
bom roqueiro, ele pre-
cisava aprender a tocar 
algum instrumento e 
como qualquer jovem, 
a guitarra foi sua pri-
meira escolhida. “Eu 
não me considero um 
músico. Eu fiz algu-
mas aulas no começo, 
mas os instrumentos 
de corda são pura ma-
temática: somando os 
acordes você tem um 
tom. Com isso eu pen-
sei ‘ah, já da pra sair 
alguma coisa’. Eu toco 
por amor mesmo”, re-
lembra animadamen-
te. Sentados no sofá 
de sua casa e ouvindo 
música enquanto faze-
mos a entrevista, é di-
fícil não notar um ra-
que em sua sala, cheio 
de fitas de música e 
vinis. Entre tantas pe-
ças, ele ainda guarda 
com muito carinho a 
primeira fita que ele 
gravou, a número um, 

com músicas do Bla-
ck Sabbath. “É uma 
coletânea da banda. 
Quando comecei a 
ouvir, os caras já eram 
velhos e estão ai até 
hoje. São quase uns 
dinossauros!”, brinca.
 Dentre tantos 
shows que já assistiu, 
o que mais marcou sua 
vida (provavelmen-
te pela sua idade na 
época) foi o primeiro 
Monsters of RocK, 
festival realizado no 
Brasil, e que contou 
com a participação 
da banda Slayer, da 
qual ele era fã, e pos-
sui uma vertente mais 
“pesada”. Apesar dis-
so, hoje ele faz parte 
mais da cultura under-
ground. Esta cultura é 
caracterizada por fugir 
da parte comercial, do 
modismo e de não es-
tar presente na mídia, 
sendo o oposto do cha-
mado mainstream. “O 
mainstream foi o que 
eu fui ver no Monsters. 
Bandas que estão na 
mídia e que fazem tur-
nês mundiais. Eu gos-
to destas também, mas 
acabei fincando o pé 
no underground, onde 
as bandas fazem [a 
música] por amor, que 
acreditam naquilo que 
estão compondo sem 
intenção nenhuma de 
ganhar algo. Eu aden-
trei neste mundo em 
1994, com a primeira 
banda que eu tive, o 
Geena”, comenta.
 Sua participa-
ção na primeira banda 
foi através de alguns 
amigos mais velhos 

que ele tinha na época. 
Eles queriam montar 
algo no estilo death 
metal e precisavam de 
um baixista, e ele sabia 
tocar guitarra. Ao des-
crever o cenário un-
derground da música, 
Adriano descreve este 
sendo algo parecido 
com uma cooperativa. 
“As bandas se juntam, 
quem tem disponibili-
dade de por um equi-
pamento lá, colocava. 
Hoje em dia já se tem 
mais condições de alu-
gar um equipamento. 
Era feito em centros 
comunitários, salões 
de festas, sindicatos 
etc. e nesta época um 
show que me marcou 
muito, foi um festival 
que teve em Cerqui-
lho, que é o berço des-
ta cultura no estado de 
São Paulo. Eu vi uma 

lá uma banda que se 
chamava Transgres-
sor, que depois des-
cobriram que já havia 
uma banda com este 
nome e mudaram para 
Bestmaitor, e estão na 
ativa até hoje, e são se-
nhores que já tem ida-
de para serem avôs. Eu 
vi o show deles e pen-
sei ‘Pô! É isso que eu 
quero ser!’. Eu achava 
o underground muito 
mais sincero. Outra 
banda que me marcou 
foi o Sacristia, que é 
de Rio Claro”, fala.
 Nesta época ele 
enxergava estas duas 
bandas de um ponto 
de vista muito pare-
cido com o de um fã, 
mas conforme o tem-
po passou isto mudou, 
com ele e os membros 
destes grupos virando 
amigos. “Isto que é a 

Para Adriano, o rock’n’roll deixou de ser apenas um gênero musical, 
e se tornou um estilo de vida
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parte ‘linda’ do under-
ground, o companhei-
rismo. Chegamos ao 
ponto de que quando 
montamos o Geena, 
passamos a conviver 
com estas pessoas e a 
diferença de idade já 
não era mais tão gran-
de, então as ideias co-
meçaram a bater. Até 
os pôsteres no quarto 
já não eram mais coi-
sa de fãs, mas de bro-
thers, de um amigo”. 

O RETORNO 

 A primeira ban-
da durou dois anos, 
quando cada mem-
bro começou a traçar 
rumos diferentes em 
suas vidas. Em 2012 
com a ajuda da inter-
net o baixista retomou 
o contato com pesso-
as daquela época, e 
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no meio de tantos as-
suntos a antiga banda 
sempre acabava sendo 
citada. Ele percebia 
que aquela era sua via, 
e que nunca devia ter 
parado com aquilo. 
“Eu havia acabado de 
me divorciar do pri-
meiro casamento, e 
estava recuperando 
o contato com meus 
amigos. Foi quando eu 
vi que haveria um fes-
tival grande, com 40 
bandas em três dias, 
no Maranhão. Fiz al-
gumas economias, co-
tei todos os gastos e 
conciliei minhas férias 
do emprego com o fes-
tival. Sem a ajuda de 
uma agência, comprei 
as passagens e pela 
primeira vez viajei de 
avião. Chegando lá 
foi o maior escândalo, 
saiu até na TV: o orga-
nizador não arcou com 
tudo o que ele devia lá 
e das 40 bandas, acho 
que tocaram mais ou 
menos apenas 15. Mas 
mesmo assim foi um 
dia ‘fera’”, lembra-se.
 Mas este festi-
val não trouxe apenas 
seu retorno ao mundo 
do rock. Nos inter-
valos entre as bandas 
(que foram muitos), 
ele começou a fazer 
amizade com os ou-
tros participantes. “O 
pessoal do nordeste é 
muito sedento por este 
tipo de evento, já que 
a maioria só acontece 
em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. Então esta-
va muito calor, e você 
via os caras de jaque-
ta de couro, pois eles 

entravam de cabeça 
naquilo”. Lá ele co-
nheceu o dono de uma 
distribuidora de ban-
das underground, que 
com a amizade feita 
no festival, começou 
a presenteá-lo com os 
CDs dos grupos que 
ele lançou. “Chegou 
uma hora que ele me 
perguntou ‘E lá na sua 
cidade? Como que é 
o movimento?’. Dai 
eu contei que haviam 
algumas pessoas que 
curtiam o gênero e 
estilo, e a quase 20 
anos atrás eu tinha 
uma banda com uma 
demo gravada, cha-
mada Geena. Ele pa-
rou na hora, ficou me 
olhando e eu lembro 
até do sotaque dele 
quando disse ‘POR-
RA MEU IRMÃO 
VOCÊ VAI ME DAR 
UM AUTÓGRAFO! 
Tenho até hoje essa 
fita, e aquilo lá era un-
derground pra caralho 
na época! Eu banco a 
prensagem, vamos fa-
zer uma gravação em 
comemoração dos 20 
anos!’. Eu fiquei de 
boca aberta. Aquilo 
me deu um estralo e 
percebi que precisava 
voltar a tocar”.
  Adriano voltou 
com a ideia de reunir a 
banda novamente, po-
rém nisto já havia um 
desafio. O único que 
ainda tinha interesse 
e condições de voltar 
junto com ele na ban-
da era o baterista. “Ele 
me falou, muito cal-
mo, que voltar aque-
la velha banda nunca 

mais seria possível, 
mas que deveríamos 
montar outra. Com o 
fim de uma outra ban-
da daqui de Limeira, 
eu peguei o contato de 
alguns deles e fiz a pro-
posta. O baixista deles 
também cantava, en-
tão mandei uma men-
sagem SMS fazendo a 
proposta da nova ban-
da, com ele no vocal. 
No mesmo instante ele 
me ligou e disse ‘Você 
não está brincando co-
migo né? É sério que 
vocês querem montar 
uma banda?’, eu con-
firmei e marcamos 
de nos encontrar em 
casa”. O novo membro 
propôs de ao invés de 
tocar guitarra ele par-
ticipar com o teclado, 
e de também entrar 
na nova banda o anti-
go guitarrista da outra 
banda desfeita.
 Com o inicio 
do novo grupo, o es-
tilo de música tam-
bém mudou. Vindo 
de uma linhagem bla-
ck metal (que possui 
uma postura no estilo 
satanista e anti-cris-
tã), o baixista queria 
fugir disso. “Eu estava 
cansado dessa crian-
cice de ficar gritando 
‘satanás isso’ e ‘aqui-
lo’, e não ter nenhum 
tipo de conteúdo nas 
letras. Eu queria falar 
do que nós pensáva-
mos e sentíamos, e o 
vocalista já pensava 
nisso também. Ele 
escreveu uma mú-
sica que se chamava 
Summun Heredis, 
que dizia na letra que 

nós somos herdeiros 
de várias supremacias 
e mitologias, inclu-
sive da cristã. Nisso 
nós percebemos que 
este também poderia 
ser o nome de nos-
sa banda, e acabou 
ficando. Criamos a 
Summun Heredis”. 
Tudo isto ocorreu em 
2012, e em 2013 eles 
já haviam concluído 
a gravação do primei-
ro CD. Eles estrearam 
em uma web radio 
chamada Dark Radio, 
que abriu diversas 
portas para a banda.
 Hoje a 
Summun Heredis já 
participou de diver-
sos shows inclusive na 
capital. Gravaram um 
split com outra banda, 
e já foram convidados 
para gravar outro com 
uma diferente, onde 
terão que compor 
uma música para este 
CD em conjunto. “Já 
virou uma coisa em 
que todos são amigos, 
e estamos caminhan-
do juntos”, finaliza. 
Ao final da entrevis-
ta é possível perceber 
como a música não só 
é uma paixão como 
faz parte da vida de 
Adriano, construindo 
laços e moldando sua 
personalidade ao lon-
go dos anos. No final 
das contas não é um 
rótulo ou estilo mu-
sical que define uma 
pessoa, mas o modo 
como esta tocou sua 
vida, e é visível que ele 
usufruiu de modo ple-
no e intenso cada se-
gundo em que viveu.
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O sacrifício de um fã

Reginaldo Rodrigues

Manter a idolatria e a paixão por um ídolo nem sempre é assim tão fácil  

 Victoria Rodri-
gues, 16 anos, é moradora 
da cidade de Avaré (SP), 
porém é natural de San-
ta Maria da Serra (SP). 
Nossa personagem cur-
sa o nono ano do ensino 
fundamental na escola GT 
em Avaré e é grande fã de 
rádio e cantores de pop 
rock. Entre seus ídolos 
estão Demi Lovato, Katy 
Perry, Rhianna, Adelle, 
Farrel Willians, Coldplay, 
One Directcion, Pitty, Ca-

pital Inicial e NX Zero.
 Ela ouve rádio e vê 
vídeos no Youtube, além de 
ler muitas notícias na inter-
net sobre o mundo das cele-
bridades. Ela conta com sua 
mãe Patricia Rodrigues, 33, 
que também fez loucuras 
quando vendeu o terreno 
de Avaré só para ir a um 
show do cantor canaden-
se Just Bieber, 23. O ídolo 
da adolescente é famoso e 
polêmico por suas atitudes 
no passado e presente. Seu 

último sucesso é Sorry, que 
tocou muito em todas as rá-
dios do Brasil e do mundo.
Só na Rádio Jovem Pan to-
cava de hora em hora.
  Segundo Patrícia, o 
cantor é considerado um fe-
nômeno da música. Victoria 
e sua mamãe viajaram para 
o Rio De janeiro (RJ) onde 
ficaram 15 dias. “É uma 
viagem cara. Os valores são 
absurdos. Mas foi uma ex-
periência ótima e a Victoria 
vai levála para o resto de 

sua vida”, conta Patrícia. A 
mãe da garota disse ainda 
que o esforço valeu. “Ver 
minha filha querida e ama-
da, gritando aos berros para 
o cantor foi demais”, disse.
 Quem não gostou 
da aventura, foi o pai de 
Victoria, Carlos, 43, e seu 
irmão Eduardo, 14. Sua 
vovó Jane, 70, também 
acredita que a atitude foi 
uma loucura. “O que vale 
foi a felicidade da minha fi-
lha”, finalizou Patrícia. 
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