
''Muitos jingles, alface, queijo, molho especial...'' 
Renato Machado 
 
Ângela criou canções inesquecíveis sobre pipoca, groselha e hambúrguer; isso sem falar de 
Bozo e Castelo Rá-Tim-Bum 
 
Ângela Márcia, de 53 anos, trabalhou mais de 20 horas na gravação do DVD especial de uma 
emissora de televisão, fazendo vocais para Ivete Sangalo, Rick e Renner, Daniel, Xuxa e 
Chitãozinho e Xororó, entre outros. "E o Sérgio (Reis) gravou só uma e ganhou dez vezes mais 
do que eu", brinca a cantora. Longe de haver uma rivalidade, Ângela e o cantor grandalhão 
são parceiros de música há duas décadas e desde janeiro são marido e mulher. Apesar de ele 
ser mais conhecido do público, ela é considerada a rainha dos jingles e possui hits mais 
famosos que muitas músicas dele. Ou você nunca escutou: "Doooiis haaamburgers, alface, 
queijo, molho especial, cebola, picles..."? Aposto que mentalmente você cantou "num pão com 
gergelim". 
 
Nascida na mineira Governador Valadares, Ângela veio com a família para São Paulo quando 
tinha 2 anos e passou infância e adolescência em bairros das zonas norte e leste de São Paulo. 
O melhor lugar para ela é a Serra da Cantareira, onde o casal está construindo uma casa para 
viver perto do verde e ter mais liberdade. Enquanto não fica pronta, vivem no apartamento 
dela, no Mandaqui, onde receberam a reportagem para uma entrevista acompanhada de café e 
pipoca de microondas, feita por Sérgio Reis. Por falar em pipoca, também é dela o "pipoca na 
panela começa a rebentar/ pipoca com sal que sede que dá/ pipoca e guaraná, que programa 
legal". 
 
Suas primeiras apresentações foram na Igreja Metodista e aos 13 anos ela já viajava com os 
corais pelo interior do Estado. Pouco depois, sua irmã Sarah venceu um concurso de calouros 
do Programa Silvio Santos e acabou abrindo as portas para a mais nova. Por intermédio dela, 
Ângela conheceu alguns músicos e, no início dos anos 70, entrou para o grupo Atuco, que 
tocava canções de Elis Regina e da Jovem Guarda em clubes paulistanos, como o Corinthians e 
a Portuguesa. Em uma dessas apresentações, foi descoberta por um "olheiro" e acabou no 
Qual é a Música?, de Silvio Santos. Depois que o apresentador perguntava "qual é a música, 
maestro?", ela era uma das que cantavam para o público descobrir se o participante tinha 
acertado.  
 
RITMOS 
 
Também nessa época, começou a gravar comerciais para rádio e televisão, o que se tornou 
seu trabalho mais lucrativo. Ângela não sabe ao certo quantos jingles gravou em mais de 30 
anos de carreira. Ela chuta que seja algo em torno de mil e às vezes precisa de um tempo para 
que os ritmos venham à cabeça. Sentada na cozinha, olha para os móveis e objetos em busca 
de pistas. Aí começa a lembrar e não pára mais. Foram músicas para comerciais de café, 
remédio, fogão, geladeira, sucrilhos, refrigerante, pasta de dente. "Os mais novos podem não 
conhecer, mas esse aqui fez sucesso", diz, antes de entoar uma voz caricaturada e começar: 
"Groselha vitaminada Milani....iahuu/ é uma delícia...iahuu/ no leite...iahuu/ no refresco e no 
lanche....iahuu." 
 
No final dos anos 70, Ângela se casou pela primeira vez e teve dois filhos: Vinícius, hoje com 
27 anos, e Ana Paula, de 25. O casal morava no bairro do Ipiranga e levava uma vida discreta. 
Evitavam restaurantes e badalações, até porque nessa época ela ficou conhecida por causa da 
música Cara de Pau, que gravou com a cantora Ana para a novela Te Contei?  
 
Ângela depois começou a gravar com artistas sertanejos que começavam a aparecer na cena 
musical nos anos 1980. Fez vocais para álbuns de Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e 
Xororó e Leandro e Leonardo. Por causa do ciúmes do marido, evitava sair em turnê com os 
músicos, com exceção de Sérgio Reis, que era amigo da família. Ironicamente, ele seria seu 
futuro marido, mas o relacionamento só começou três anos após a separação. 
 



"Baixinha, acho que a gente devia se casar", disse inesperadamente Sérgio Reis antes de um 
show. Além de recusar o pedido, Ângela não cedeu às investidas iniciais do cantor, que 
também estava divorciado. Mas os dois ficaram cada vez mais próximos nas viagens e 
decidiram se casar depois de três anos de namoro. Falando em viagens, você lembra deste: 
"Estrela brasileira, no céu azul, anunciando, de norte a sul. Mensagem de amor e paz. Nasceu 
Jesus, chegou o Natal. Varig, Varig, Varig..."? 
 
A vida deles hoje se passa na estrada. Nos momentos de folga, preferem sair para jantar e 
descobrir restaurantes e tipos de gastronomia. Também é comum encontrá-los na churrascaria 
do cantor em um shopping da capital. Ângela e Sérgio Reis também gostam de ficar em casa, 
brincando com o cachorrinho Mike e assistindo a filmes e televisão. Ela se diverte quando 
encontra algum jingle ou vinheta ao trocar de canal. Embora alguns já não passem mais como 
o "Alô criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria pra você e o vovô" outros permanecem no 
ar, como o "Bum, bum, bum... Castelo Rá-Tim-Bum". 
 
Hoje são raros os jingles que ela faz porque os valores pagos não compensam. Sua carreira 
está mais voltada para a gravação de vocais em álbuns de outros artistas e nos shows com 
Sérgio Reis. Ela tem um CD pronto, só precisando acertar detalhes, como as fotos de capa. 
Mas não demonstra muita pressa para lançá-lo, assim como não corre para terminar a 
entrevista, mas é logo interrompida: "A entrevista acabou", entra na cozinha esbravejando 
Sérgio Reis. "Eu tenho um show daqui a duas horas e preciso da sua ajuda para ver minha 
roupa", diz, dirigindo-se à mulher. Além de rainha dos jingles e parceira de artistas de 
sucesso, ela é peça fundamental para colocar o cantor no palco. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 out. 2008, Metrópole, p. C12. 


