Agenda
fevereiro - junho / 2016

DISCO CLUBE TEM TRÊS FEIRAS COM
SHOW DE GRUPOS MARINGAENSES NO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Feiras de Discos com Shows

A II Feira do Disco Clube, que
ocorreu no final do ano passado,
lançou o show musical como uma
de suas ações culturais. A novidade agradou e, a partir de então, será uma constante mostrar
nossas expressões locais. As três
feiras, agendadas no SESC Maringá durante o primeiro semestre de 2016, terão como atração
os grupos Brian Oblivion & Seus
Raios Catódicos, o Novo Trio e o
Jazz & Companhia Trio.
Outra novidade, que também
deve permanecer, é o lançamento
do tablóide Agenda do Disco Clube. Como o próprio nome sugere, traz agendas das feiras e dos
shows semestrais com o objetivo
de criar um laço com o público
apreciador do evento.

Sesc Maringá / 10h-18h horas
13 de fevereiro

9 de abril

4 de junho

Brian Oblivion – 17h
Jazz & Companhia
Trio – 18h30

Novo Trio – 17h
Jazz & Companhia
Trio – 18h30

Jazz & Companhia
Trio – 17h e 18h30

Jazz & Companhia lança projeto
O Som de Joubert de Carvalho em
junho com apoio do Disco Clube,
UEM 106,9 FM e Cottonet Clube.
O evento terá show Jazz & Companhia Trio & Convidados e exposição de discos e partituras (p. 7)
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A pluralidade do
Disco Clube de Maringá
O Disco Clube de Maringá foi criado em agosto de 2015 visando promover feiras de difusão da
cultura musical gravada em LPs (Long Play), CDs
(Compact Disc), DVDs e artigos relacionados, tais
como camisetas, quadros e aparelhos de som, seguindo a tendência que acontece mundialmente
há muitos anos. Em Maringá, a primeira Feira do
Disco Clube ocorreu no dia 17 de outubro e a segunda no dia 12 de dezembro de 2015.
Desde a II Feira, a novidade tem sido os shows de encerramento com início às 17 horas, cujo
show inaugural esteve a cargo do Trio Estrada,
formado pelos irmãos Geliel Venceslau (piano e

teclados), Eulas Venceslau (bateria) e por Felipe
Paiva (contrabaixo) com a produção de Paulinho
Schoffen (Projeto Cottonet Clube). A partir de
fevereiro o evento contará com duas atrações
com propostas diferentes.
O Disco Clube Maringá é formado por cinco
colecionadores, Eduardo Lemos, Robespierre
Tosatti, Alceu Pestana, Silvio Ramos e Paulo Petrini, que se uniram para administrar a iniciativa. O projeto contempla, ainda, expositores não
pertencentes efetivamente ao grupo e visitantes que desejam vender ou trocar discos de suas
coleções.

Pelo fato de o Disco Clube de Maringá ser
organizado por um grupo que há muito tempo se dedica ao ramo do disco fonográfico,
possui um perfil capaz de oferecer uma vasta
gama de títulos de álbuns nas mais diversas
linhas do rock, pop, jazz, blues e da música
brasileira.
Além da abrangente variedade de gêneros e
estilos de música, outra característica do Clube
é o leque de opções de preços, inclusive com a
grande novidade do disco de vinil por R$ 1,00
(um real), proporcionando aos jovens a aventura da audição no formato LP (Long Play).

BRIAN OBLIVION & SEUS RAIOS CATÓDICOS

NOVO TRIO

JAZZ & COMPANHIA TRIO

Formada em 1997por Paulo Agostinho (bateria),
Gustavo Bordin (guitarra), Elise Savi (trompete) e
Julio Maia (contrabaixo), ex-integrantes do extinto
Paregoric Kids, o Brian Oblivion & Seus Raios Catódicos, é um projeto sonoro nasceu sob a influência da surf music da década de 1960, fundindo-se
ao rock de garagem e ao pós-punk. É a primeira
banda do gênero em Maringá.
As referências instrumentais mais marcantes da
primeira formação são as bandas clássicas da surf
music, como Dick Dale, Surfaris, Link Wray e The
Ventures, que emprestaram boa parte do repertório para as primeiras experiências, porém com
levadas mais rápidas.
O grupo passou por mudanças significativas em
sua formação, mas com unidade suficiente para
que, em 2009, gravasse o seu primeiro EP, que
saiu com o título Conforto Acústico, cujo lançamento ocorreu em 2011.
Em 2010 a banda recorreu ao trompete de Elise
Savi para apoiar as melodias que antes estavam a
cargo apenas da guitarra e lança Maristela é Meu
Limite, seu segundo EP, lançado em abril de 2015.

O Novo Trio é um grupo musical que se dedica
à interpretação vocal do cancioneiro popular brasileiro, desde os clássicos da velha-guarda, como
Pixinguinha, Nelson Cavaquinho, Cartola, Noel
Rosa e Adoniram Barbosa, à moderna harmonia de
Edu Lobo, Tom Jobim, Chico Buarque, João Bosco,
Milton Nascimento, entre outros.
Contando sempre com a criatividade e humor
de Goreti Maranho (voz, flauta e percussão), Felícia Cristina (voz, violão e percussão) e Paulo Mazetti (piano e teclados) em sua formação, o grupo
recorre a apoio de base, agregando músicos de
acordo com cada contexto de atuação e oferecendo sempre uma textura renovada no seu projeto
sonoro.
O Novo Trio tem se apresentado com sucesso
em espaços como o Teatro Luzamor, Teatro Barracão e Teatro Calil Haddad, com repertório que
passeia do samba clássico à moderna música brasileira, muitas vezes trazendo especiais de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tendo como convidados
os cantores Paulinho Schoffen, Ronaldo Gravino,
entre outros.

O Jazz & Companhia Trio é o resultado de um
encontro muito especial e dos reflexos de uma história cultural que comemora 24 anos de existência
identificado como Jazz & Companhia. Pensado, no
início da década de 1990, como programa de rádio,
projetou-se com inúmeras ações culturais em Maringá ao longo deste período.
O encontro especial aparece em forma de uma
proposta artístico-pedagógica compartilhada por
Paulo Petrini (direção e produção), Sidney Linhares
(guitarra), Roberlei Ruba Pasinato [Ruba] (contrabaixo acústico e elétrico) e Hélio Pedro Silva [Helinho] (bateria). Juntos, assumem o compromisso de
apresentar um repertório instrumental sustentado
por temas populares, passeando pela música brasileira tradicional e moderna, pelo jazz, pelo blues
e pela música latino-americana, tratados com dinâmica especial, em função de cada contexto.
Em especial, uma das ações fundamentais do
Jazz & Companhia Trio: o som de Joubert de Carvalho tem o objetivo de difundir a obra do compositor que emprestou o título de um de seus temas
para dar nome à Cidade Canção.
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Melômano Discos
A Melômano Discos é uma loja na web, administrada pelo colecionador
Eduardo Lemos, com cerca de 20 mil títulos em LPs e CDs, nos estilos rock
clássico, progressivo, hard, metal, alternativo, blues, jazz e mpb, desde

O maringaense Eduardo Lemos, um
apaixonado por som, coleciona discos
desde 1990, administra a loja virtual Melômano Discos desde 2008, hoje, com
mais de 20 mil títulos. O nome da loja
não poderia ser outro. Melômano – termo que descreve um amante e profundo
conhecedor da música – é um adjetivo
mais do que adequado ao ser empregado
para falar de Eduardo.
Seus primeiros discos vieram quando
ainda tinha sete anos. Quando a maioria
das pessoas começava a substituir os LPs
pelos CDs na década de 1990, sua coleção
pessoal de LPs começou a crescer tanto
que a solução foi profissionalizar-se.
Porém, apesar de explorar muito bem
o acervo de sua loja, Eduardo não se limita a ouvir música em vinil e reconhece
que cada formato tem suas vantagens.
Em suas próprias palavras: “O formato
digital me permitiu ouvir muitos discos
que eu nem imaginava que existiam. Posso ampliar muito meus conhecimentos e,
depois, quando possível, adquirir esses dis-

Foto: Bulla Jr.

2008. Atua, também, como produtora de CDs e LPs, desde 2015.

Eduardo Lemos, fundador da Melômano
Discos, desde 2008.
cos em vinil ou CD. O CD tem qualidade,
praticidade e um excelente custo-benefício. Mas o vinil sempre reserva algumas
surpresas, tanto na parte gráfica quanto
no áudio”.
Em agosto de 2015, Eduardo resolveu

expandir as atividades da loja, agregando

um selo para lançar CDs e LPs. O projeto
começou com o lançamento do CD de estreia da banda paulista Cosmo Drah, muito
bem aceito pela crítica e pelo público, fornecendo-lhe incentivo para continuar no
ramo. Para 2016, já conta com projetos fechados para futuros lançamentos com novas parcerias. “Já fechei o lançamento de
um compacto em vinil de uma banda nova
de Curitiba, que logo vou divulgar o nome,
mas que vai dar o que falar. E outras virão
por aí”. Ainda em fevereiro, a Melômano
lançará o LP da Mercy Killing, Euthanasia,
banda clássica de metal que começou as
atividades em Salvador, no final dos anos
80, e se transferiu, nos anos 2000, para a
capital paranaense, cujo lançamento será
em parceria com a própria banda e a Neves
Records.
Apesar de todas essas atividades
como selo e distribuidora, a Melômano
continua firme também como começou:
uma loja tão apaixonada por som quanto
os seus clientes.
Site ofical: www.melomano.com.br

Uma loja tão apaixonada por som quanto seus clientes
A banda COSMO DRAH faz sua estreia em
álbum com um belo CD em parceria com o selo
Melômano Discos.
De onde?
São Paulo, SP.
Sacada: A banda que vem ralando desde
2004 faz um som que remete ao hard rock
setentista com algo de folk e progressivo. Um
lado curioso é que eles mesmos reconhecem a influência do rock argentino, especialmente os sons mais pesados de nossos vizinhos portenhos. O
Cosmo Drah lançou um EP em 2008 e agora faz sua estreia em álbum com
um belo CD de 11 faixas em parceria com o selo Melômano Discos.
Referências: Captain Beyond, Cactus, Black Sabbath, Pappo’s Blues, Vox
Dei, Aeroblus.
Declaração: “Ao ouvir o disco, fica claro que a inspiração da Cosmo
Drah vem lá de trás. Mas a banda tem um belo futuro pela frente”.
Ouça: “Hospício” – Cosmo Drah (2015).

A MERCY KILLING, banda de Thrash Metal
que teve suas origens em Salvador (BA), em
1988, e atualmente atua em Curitiba (PR), tem
como principais influências as bandas Assassin, Kreator, Dark Angel, English Dogs, SOD,
Ratos de Porão, Slayer e Exodus.
História: Nestes 25 anos de trabalho, a banda
construiu uma proposta com influências exclusivas, com músicas rápidas, mas que transmitem mensagens críticas que demonstram ódio, revolta e indignação sobre
política, sociedade e história.
Em 93 foi lançada a primeira demo, intitulada Toxic Death. Em 95 foi
lançado a demo Living in My Madness. Além disso já dividiu palco com as
bandas nacionais The Mist, Dorsal Atlântica, Zona Abissal, Headhunter DC,
e bandas internacionais, como Rattus e Exodus.
Em 2013 lançou uma demo, The Thrasher!, com a nova formação e um
som ainda mais agressivo, contando com os vocais guturais de Tati Klingel,
o baixo com muito peso de Leonardo Barzi, bateria rápida de Leonardo
Sampaio e guitarras bem definidas de Alexandre Texa.
Esta nova formação garante ao público um som com muito peso e com
uma pegada do Thrash oitentista.

Acesse: facebook.com/cosmodrah
Fonte: Poeira Zine

Acesse: facebook.com/mercykillingBR
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Robespierre Roque Tosatti atua no ramo de revistaria desde 1978. Em 2002 fundou o
Sebo Fonte do Livro em Maringá, o qual oferece precioso acervo contendo cerca de trinta
mil livros, vinte mil DVDs, quatro mil CDs e três mil LPs. A loja efetua compras, vendas e
trocas de segunda à sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas.

# Sebo Fonte do Livro

Compra / Venda / Troca

Av. XV de Novembro 618, Centro, Térreo / 44 3026-8176 - Maringá - Pr
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Alceu - 44 9911-0974
Lucas - 44 9928-8083
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Loja especializada em LP’s
de rock internacional,
nacional e mpb

Silvio Ramos
(44) 9732.3417
BR 376 - A Estrada do Rock

Projeto Jazz & Companhia

www.jazzecompanhia.com.br

Ações Culturais

Joubert Gontijo de Carvalho
e a Cidade Canção
Jazz & Companhia lança projeto de difusão da obra de Joubert de Carvalho
em parceria com a UEM 106,9 FM, Cottonet Clube, Disco Clube e Patrimônio Histórico
por Paulo Petrini

Joubert de Cavalho
Autor da música Maringá,
editada em 1932, tornada
nome e espécie de hino de
Maringá a partir de 1947.

Com letra pioneira a retratar problemas sociais do
Nordeste brasileiro, a canção Maringá foi gravada
pela primeira vez em 13 de junho de 1932 pelo pintor
e cantor Gastão Formenti e se tornou, na década seguinte, uma espécie de worksong dos trabalhadores
de uma gleba de 999km2 à 555m de altitude situada no norte do Paraná, que deu origem à cidade de
nome Maringá, batizada em 1936, logo depois Cidade
Canção, cognome criado em 1962, oficialmente reconhecida em 2002, enterrando de vez outros que
se tentou emplacar.
O pianista, compositor e letrista Joubert de Carvalho (1900-1977) está cravado na memória da canção
brasileira desde os primórdios do rádio no Brasil,
quando, no início da década de 1920, suas canções,
em forma de serestas, cateretês, marchas, valsas,
toadas, maxixes, fox, tangos e boleros, entoadas nas
vozes dos cantores do rádio, alimentavam diariamente as ondas sonoras, marcando presença também com músicas para o teatro e grandes sucessos
de carnaval.
Entre os principais intérpretes joubertianos, estão praticamente os figurões do início ao fim da era
de ouro do rádio no Brasil. Começou com Carmem
Miranda, Jorge Fernandes, Gastão Formenti (o primeiro a gravar a canção Maringá, tendo interpretado cerca de dez músicas, inclusive, com várias
regravações), Carlos Galhardo (o segundo a gravar
a canção), Sílvio Caldas, Orlando Silva (O cantor
das multidões), Francisco Alves, Marlene (Rainha do
Rádio), Vicente Celestino, João Dias, Jorge Goulart,
Gilberto Milfont, Nelson Gonçalves, Inezita Barroso,
Delora Bueno, Carlos José, José Tobias, Paulo Tapajós, Ataíde Beck, Ângela Maria, Agnaldo Rayol, Cyro
Monteiro, Jairo Aguiar, Cauby Peixoto, Francisco Petrônio, Sérgio Reis, entre outros, ou seja, todas as
vozes poderosas da canção brasileira. Mais recentemente, algumas de suas músicas foram revisitadas
por expoentes da MPB, como Zé Renato, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Joana e Rosinha de Valença,
Marisa Gata Mansa, Adalto Santos, Dominguinhos,
Toninho Ferragutte, entre outros.
Num balanço rápido, Joubert de Carvalho compôs
cerca de 300 títulos, cujas gravações, quase sempre com acompanhamento de grande orquestra,
como ditava a estética da era do rádio, receberam
arranjos e batutas de nomes como Pixinguinha, José
Menezes, Francisco Nepomuceno, Radamés Gnattali, entre muitos outros, ou de solistas importantes
como Dilermando Reis, Jacob do Bandolim, Canhoto
da Paraíba e Garoto. De sua própria interpretação,
encontram-se algumas peças tocadas ao piano em
ocasiões especiais, como Flor da Vida, gravada em
1970, com arranjos e regência de José Menezes, realizada para primeira edição da coleção Nova História
da Música Popular Brasileira (Abril Cultural, 1970) e
para o programa MPB Especial, pela Fundação Padre Anchieta em 1974, lançado em CD em formato
áudio-documentário intitulado A Música Brasileira
Deste Século por Seus Autores e Intérpretes/Joubert de Carvalho (SESC de São Paulo), que também
arrisca soltar sua voz.

Embora tenha composto com alguns letristas
importantes da época, como Catulo da Paixão Cearense (De Madrugada), David Nasser (O Silêncio do
Cantor), Luiz Gonzaga (Trovas de Amor), Lamartino
Babo (Ta-hí: Prá Você Gostar de Mim), entre outros,
foi com Olegário Mariano que Joubert de Carvalho
compôs grande parte de sua obra. No entanto, o autor assinou a maioria das letras que viajavam com
suas melodias líricas e românticas pelos confins dos
sertões do Brasil por meio de uma das paixões nacionais da época que hoje não ouvimos falar mais: as
frequências, conhecidas por ondas curtas, médias e
tropicais do quase extinto rádio AM. Mas não foram
somente as rádios que se beneficiaram com suas
músicas, os cantores do rádio satisfaziam a sede da
indústria fonográfica no Brasil, como Odeon, Columbia e RCA Victor, predominantes no período de
1930 a 1960, e o mercado editorial de partituras.
MARINGÁ: A CIDADE E A CANÇÃO
A canção, que no passado foi cantada por Gastão Formenti, Carlos Galhardo, Orlando Silva, Silvio
Caldas, Inezita Barroso, José Tobias e muitos outros,
tem recebido leituras improvisadas, numa espécie
reverência, por cantores e músicos em visita à cidade, quase sempre acompanhada do coral-plateia
em uníssono. Um destes raros momentos, para citar alguns, destacam-se a fabulosa interpretação do
saxofonista e clarinetista Naylor “Proveta” Azevedo
(líder da Banda Mantinqueira), em 2011, e as performances livres de Hermeto Pascoal & Grupo com
suas harmonias sofisticadas, em suas apresentações
na cidade em 2002 e 2014 que, diga-se de passagem,
inspiraram o projeto Jazz & Companhia Trio: o som
de Joubert de Carvalho.
MARINGÁ: A CIDADE E O CANCIONEIRO
Um texto sobre Joubert Carvalho ficaria faltando
algo sem mencionar as homenagens recebidas carinhosamente dos maringaenses. Então, vamos lá: além
do já citado uso do nome da canção para nomear a cidade, a Rua Bandeirantes, uma das ruas mais antigas
e mais populares da cidade, tornou-se Rua Joubert de
Carvalho em 1958. Um busto pode ser contemplado
desde 1972 na Praça Raposo Tavares (inaugurada em
1947), homenagens que contou com a presença do
compositor na cidade, dentre inúmeras outras. Há
também o auditório na Biblioteca Municipal Bento
Munhoz da Rocha Neto (inaugurada em 1975) e o piano Steinway, fabricado nos Estados Unidos no início
do século XX, em que compôs a sua obra, encontra-se no Teatro Calil Haddad, desde 1997.
Este é apenas um capítulo de uma longa história
do compositor chamado Joubert Gontijo de Carvalho, que deve ser acrescentado, foi médico, pelo que
tudo indica, de grande prestígio, nascido em Uberaba no dia 6 de março de 1900 e falecido no Rio de Janeiro no dia 20 de setembro de 1977, que emprestou
o nome de uma de suas canções para batizar Maringá – palavra originada de Maria do Ingá, personagem romântica, provocadora de saudades no sertão
– que também atende pelo cognome Cidade Canção.

Projeto Jazz & Companhia

Jazz & Companhia Trio

Agenda

Ações Culturais

www.jazzecompanhia.com.br

Três ações em homenagem a
Joubert de Carvalho

Ia Exposição Joubert de Carvalho

Para saber mais sobre esta personalidade única da
história da canção brasileira e a relação de uma de
suas músicas com a vida da cidade, dois projetos foram idealizados pelo produtor cultural Paulo Petrini: o
Jazz & Companhia Trio: o Som de Joubert de Carvalho,
o quadro Joubert de Carvalho nas Ondas do Rádio:
história sem cronologia e Exposição.

SESC MARINGÁ / 2016
13/fevereiro (sábado) - 18h30
Show de lançamento do Jazz & Companhia Trio
02/março (quarta-feira) - 19h30

Jazz & Companhia Trio:
O Som de Joubert de Carvalho
Esta homenagem ao compositor da canção Maringá é uma experiência que tem como perspectiva
recriar alguns de seus clássicos e outros temas mais
obscuros com formação instrumental guitarra, contrabaixo e bateria, aplicando conceitos de jazz e da
música brasileira contemporânea, coloridos com timbres advindos da colaboração especial de músicos
convidados.

Ação Cultural 1 (vide box abaixo)
06/abril (quarta-feira) - 19h30
Ação Cultural 2 (vide box abaixo)
09/abril (sábado) - 18h30
Show do Jazz & Companhia
04/maio (quarta-feira) - 19h30

Capa original da partitura, de 1932.

Ação Cultural 1

Nas Ondas do Rádio: uma
história sem cronologia
Este projeto com leituras originais e releituras de
canções compostas por Joubert de Carvalho no período
de 1921 a 1977, abordando contextos que representam a
memória do rádio no Brasil, uma das grandes paixões
nacionais. UEM 106,9 FM (terças-feiras, quintas-feiras
e sábados, 11h50). O quadro tem 10 minutos de duração
com músicas, narração e depoimentos. Com participação do historiador João Laércio Lopes Leal.

Exposição de discos,
partituras originais e fotografias

01/junho (quarta-feira) - 19h30
Ação Cultural 2

Período: de 24/05 à 14/06
Local: SESC Maringá
Horário: das 18-22h

04/junho (sábado) - 17h e 18h30
Show do Jazz & Companhia Trio

Participação
Bulla Jr. / Disquadro / Cottonet Clube / Disco
Clube / SESC Maringá / Patrimônio Histórico Secretaria de Cultura de Maringá

(Show atração da V Feira do Disco Clube/
Lançamento do Projeto “O Som de Joubert de Carvalho”)

RESTAURANTE MONTE LÍBANO

ECOS DO INGÁ
Mostra de Música Instrumental

•
•
•
•
•

16/fevereiro (terça-feira) - 20h30
15/março (terça-feira) - 20h30
12/abril (terça-feira) - 20h30
24/maio (terça-feira) - 20h30
21/junho (terça-feira) - 20h30

O projeto Ecos do Ingá: Mostra de Música
Instrumental é um evento que consiste em homenagear, a cada ano, um gênero específico da
música instrumental ou erudita. A primeira edição acontecerá ao ar livre no Parque do Ingá.
Em 2016 serão quatro apresentações artísticas
e oficinas pedagógicas com o melhor do choro.

Estarão presentes Sergio Albach e Regional de
Choro, de Curitiba, e Hamilton de Hollanda, um
dos destaques nacionais do momento.
As oficinas estão programadas para acontecer no dia 21 de maio e os shows no dia seguinte, com entrada franca.
Informações: facebook.com/cottonetclube

Jazz & Companhia no Disco Clube

O Jazz & Companhia, como integrante do
Disco Clube de Maringá, expõe discos em
formatos LPs e CDs com abrangência nos
principais gêneros musicais.
Atendimento: Renan Sanches (44) 9986-7014

44 3227-2047 - Av. São Paulo 1374 - Maringá/PR

Foto: midiorama.com

As Ações Culturais
Interativas do Jazz &
Companhia Trio

1

Ensaio Aberto/Workshop: Prática de Conjunto.
Trata-se de uma atividade pedagógico-cultural
interativa, oferecida para músicos, estudantes e
professores de música. Durante o primeiro semestre de 2006, serão realizadas duas sessões (conforme agenda). A música escolhida é Asa Branca
(Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) e Parabéns a
Você (Mildred J. Hill/Bertha Celeste) (versão de
Happy Birthday to You) (Mildred J. Hill/Patty Hill).

2

Ensaio Aberto/Jam Session: Dê uma Canja.
Oferecida ao mesmo público da ação anterior,
igualmente com duas sessões durante o primeiro semestre. As músicas para a jam session são
All Blues (Miles Davis), Cantaloupe Island (Herbie
Hancock), Everyday I Have the Blues (Peter Chatman) e Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira).

As ações culturais interativas 1 e 2 são ensaios abertos do Jazz
& Companhia Trio realizados no SESC Maringá com objetivo pedagógico. Para participar destas ações práticas, os interessados
logo originaldeverão se inscrever na fan page do grupo com até 5 dias de
redesenhadaantecedência. A interatividade inicia-se às 21 horas após o ensaio
do grupo. As duas ações diferem entre si em relação à dinâmica, o
que também dever ser observado no ato da inscrição.

