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Faleceu na madrugada da última sexta-feira (22), aos 61 anos, o publicitário e artista 
multifacetado José Rodrigues Trindade, o Zé Rodrix. Autor de canções que tiveram grande 
reconhecimento popular no início dos anos 70 foi por meio da música que caiu na propaganda, 
com sua produtora A Voz do Brasil, aberta e tocada em sociedade com Tico Terpins durante 
mais de 20 anos. 
 
É da autoria de Rodrix jingles históricos para grandes marcas nos anos 8o e 90, como Lojas 
Marisa ("De mulher pra mulher! Marisa!"), Casas Pernambucanas ("Sua vida faz a nossa vida. 
Pernambucanas"), Chevrolet ("Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet"), entre 
tantos outros. No caso da montadora de automóveis, o comercial institucional trazia o próprio 
Rodrix executando o jingle/canção ao piano em um clipe. 
 
Após o falecimento do sócio Tico Terpins, em 1998, Rodrix deixou a publicidade de lado e 
descarregou sua energia em diversas áreas. "Aprendi há muitos anos, com o Chico Anysio, que 
é um cara multicapacitado, uma verdade inegável: quanto mais coisas você tem para fazer, 
mais tempo lhe sobra", afirmou em 2005. 
 
Nesse período de redescobrimento, Rodrix voltou a compor apenas por prazer, não mais por 
encomenda. "Hoje em dia, nenhum jingle é feito para durar, como acontecia com os trabalhos 
feitos há tempos", criticava. 
 
Afastado da propaganda, Rodrix articulou a bem-sucedida volta aos palcos do trio Sá-Rodrix-
Guarabira, em 2001, trabalhou como diretor musical da TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum e nas 
rádios Cultura AM e FM e obteve sucesso no meio literário, com sua trilogia "Diário de um 
Construtor do Templo", "Zorababel: Reconstruindo o Templo" e "Esquin de Floyrac: o Fim do 
Templo - vol. 3". 
 



A volta à publicidade aconteceu em 2003, de maneira bem low profile, com sua 
agência/produtora, chamada Crianon - Criativos Anônimos. 
 
Sua classe para compor era reconhecida pelo mercado publicitário, assim como sua atuação 
ativa em questões políticas do meio, como em cargos que ocupou na diretoria da APP 
(Associação dos Profissionais de Propaganda). Atualmente fazia parte do conselho fiscal da 
entidade. 
 
ROCK RURAL 
 
Dono de um talento fora do comum para composição, Rodrix foi cortejado por grandes nomes 
da MPB, como Elis Regina, que gravou o hino à qualidade de vida, "Casa no Campo", de 
autoria do músico em parceria com Tavito. Fez parte da embrionária banda de rock 
progressivo Som Imaginário, e se tornou figurinha carimbada em diversos Festivais da Canção, 
evento típico no Brasil do final dos anos 6o. 
 
Com o trio Sá-Rodrix-Guarabira, o compositor assinou músicas que marcaram toda a geração 
"bicho grilo" do início da década de 70. Clássicos como "Mestre Jonas", "Blue Riviera", "Ama 
teu vizinho como a ti mesmo", "Primeira canção da estrada", entre tantas outras, criaram uma 
nova maneira de se fazer rock, misturado com elementos do cancioneiro regional, batizado de 
Rock Rural. 
 
Com apenas dois álbuns lançados, Rodrix deixou o trio para se lançar em carreira solo, com 
poucos, mas marcantes sucessos, como "Soy latino americano". Integrou ainda a última 
formação da anárquica banda paulistana Joelho de Porco, ao lado do sócio Tico Terpins, 
Próspero Albanese e David Drew Zingg. 
 
Além de todas as atividades profissionais, Zé Rodrix era maçom com alta graduação e dedicou 
boa parte de sua vida a estudos filosóficos relacionados à atividade maçônica. Possuía uma 
coleção de livros gigantesca, que tomava cômodos de sua residência em São Paulo, já que era 
colecionador voraz de publicações sobre o assunto. 
 
A casa em que morava em São Paulo é a prova do quanto suas letras eram verdadeiras e 
expressavam, antes de tudo, um ideal de vida. Com um grande pomar, muito verde e uma boa 
rede para relaxar, Zé Rodrix materializou o sonho de ter, em plena metrópole, uma casa no 
campo, do tamanho ideal, para guardar seus discos, livros e nada mais. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 12.  


