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● Origem
O precursor do funk brasileiro é
o Miami bass, gênero criado nos
anos 1980 na Flórida que juntava
hip-hop e sintetizadores com le-
tras com conteúdo sexual.

● No Brasil
Na mesma década, o ritmo che-
gou às favelas do Rio, que já ti-
nham bailes do funk original (mú-
sicas de James Brown). O novo
som foi misturado e adaptado.

● Consagração
No meio da década de 1990, o
funk carioca foi levado para São
Paulo e, depois, começou a fa-
zer sucesso na mídia e foi difun-
dido para a classe média.

A Câmara Municipal e as autori-
dades policiais preparam uma
ofensiva para impor regras aos
pancadões em São Paulo. Os pan-
cadões são os bailes que aconte-
cem nas ruas da cidade, sem regu-
lamentação, gerando reclama-
ções de barulho na vizinhança.
Em muitos casos, são estimula-
dos e bancados por traficantes.

“Não sou contra nenhum tipo
de manifestação cultural. Mas o
direito de um termina quando

começa o direito do outro. E os
pancadões incomodam muita
gente”, diz o coronel Álvaro Ba-
tista Camilo (PSD), que assumiu
este ano a cadeira de vereador.

Nos próximos 15 dias, ele pre-
tende decidir se apresenta um
projeto que já existe na Casa ou
se cria um próprio.

A ideia é criar meios para pu-
nir os promotores dos panca-
dões. Eles são criados, basica-
mente, por donos de carros com

equipamentos de som superpo-
tentes. As portas são abertas no
meio da rua, a música toca alto e
chegam os vendedores de bebi-
das. Assim como ocorre nos
shows de rock, raves ou festas
com muitas pessoas, a oferta de
drogas também é farta.

A inspiração para regularizar
os pancadões na capital vem de
Diadema, no ABC, que multipli-
cou as multas para os donos de
carros com som superpotente.

“Hoje não há como punir quem
promove bailes funks”, explica
Camilo. Além do aumento do va-
lor da multa, o ex-comandante-
geral da Polícia Militar defende
que sejam comprados decibelí-
metros (aparelhos que medem o
volume de som) para a aplicação
de multas.

Quando era comandante-ge-
ral, Camilo mapeou os panca-
dões na cidade. Eram 348 bailes –
119 na zona leste, 108 na zona sul,

71 na zona norte, 42 na zona oes-
te e 8 no centro –, que mudavam
conforme o dia e a pressão poli-
cial, já que são feitos por carros.

Na semana passada, mesmo
ainda sem meios para punir, a Po-
lícia Militar iniciou operações pa-
ra coibir esses pancadões antes
de começarem. Foram visitados
114 pontos na Grande São Paulo.
A ideia foi evitar o começo da
aglomeração. “É a melhor forma
de evitar confusões e violência

por causa da abordagem poli-
cial”, diz Camilo.

O vereador nega que o projeto
de lei esteja focado nos bairros
da periferia. Ele cita o exemplo
do carnaval de rua em bairros co-
mo Vila Madalena, na zona oes-
te. Este ano, por falhas na organi-
zação da Prefeitura, o desfile de
blocos aconteceu em meio aos
carros que eram bloqueados por
multidões de foliões. “São Paulo
pode ganhar com esses eventos
de rua. Mas é preciso haver orga-
nização para não cair na desor-
dem. Como ocorre na Virada
Cultural, no centro”, diz. / B.P.M.

Regulamentar os pancadões está na pauta da Câmara

● Em setembro, o cantor serta-
nejo Luan Santana abriu nos
Jardins a casa Outlaws, com o
objetivo de só tocar sertanejo.
Em dezembro, seu sócio, o em-
presário Zhu Xiao Yang, topou
abrir só a quinta-feira para os
shows do funqueiro carioca Bo-
checha. “Achava que podia ser
um fracasso”, diz Yang. A lota-
ção se esgotou e 400 pessoas
ficaram de fora.

O funk acabou invadindo a pro-
gramação da casa e de clubes de
rico em geral. O empresário Bru-
no Dias, sócio da Haute, que orga-
niza festas classe AAA, confirma.
Em 19 de abril, ele organiza no
Clube Pinheiros, zona oeste, uma
festa para 2 mil. O preço médio
do ingresso será R$ 100. /B.P.M.

Ana Carolina Monachesi Mar-
ques – Ontem, era filha de Yara Mo-
nachesi e Paulo Marques. Foi casa-
da com André Borsa Monachesi. O
enterro será hoje, às 11 horas, no
Cemitério do Chora Menino.
Edwiges Palhoto Carabolante
–Aos92anos,erafilhadeAngelaGal-
vãoe Adolpho Palhoto. Deixaas filhas
Maria de Lourdes, Sueli e Aparecida.
Fernando Fabra Martino (Tu-
ba) – Ontem, aos 51 anos. Era filho
de Ezio e Haydée, marido de Sandra
e irmão de Marcelo. O enterro sera
hoje, às 14 horas, no Cemitério São
Paulo (Pinheiros).
Flora Bueno de Morais – Ontem,
aos 81 anos, em Atibaia (SP), era fi-
lha de Durvalina Bueno de Moraes
e Daniel Peçanha de Moraes; irmã
de Maria Isabel Bueno de Moraes
Salessi (in memoriam), Daniel Peça-
nha de Moraes Junior e Vera Bueno
de Morais Nicolatti. Deixa cunha-

dos, sobrinhos, sobrinhos-netos e
os filhos do coração Ismael, Vera,
Flora e Lucas. O enterro foi no Cemi-
tério São João Batista de Atibaia.
Manoel Jose Sobrinho – Aos 85
anos. Deixa setes filhos. O enterro
foi no Cemitério São Pedro.
Sérgio de Oliveira Lima Pires –
No dia 20, aos 80 anos, deixou a mu-
lher, Messiota, os filhos Ana Tere-
za, Alfredo e Regina, os netos Ricar-
do, Fernando, Pedro e Caio e a irmã,
Vera. O enterro foi realizado no ce-
mitério São Paulo.

MISSAS
James Fanstone Sunderland
Cook – Hoje, às 10h, na Catedral
Anglicana de São Paulo, Rua Elias
Zarzur, 1.239, Santo Amaro.
Darlise Penha C. Loricchio – Ho-
je, às 16h30, na Igreja São Judas
Tadeu (igreja nova), Avenida Jaba-
quara, 2.682, Jabaquara (1 ano).

Margot Baldauff Reuter – Ama-
nhã, às 19h, na Igreja N. Sra. do Per-
pétuo Socorro, Rua Honório Libero,
100, Jardim Paulistano (1 mês).
Claudia Malandrino de Albu-
querque Felizola – Amanhã, às
19h30, na Paróquia Dom Bosco,
Rua Cerro Corá, 2.101, Alto da Lapa
(7º dia).
Roberto Pinheiro Doria – Terça-
feira, às 11 horas, na Igreja São Jo-
sé, Rua Dinamarca, 32, Jardim Eu-
ropa (7º dia).
Américo Maciel de Castro Ne-
to – Terça-feira, às 18 horas, na Pa-
róquia Nossa Senhora Mãe do Sal-
vador (Igreja da Cruz Torta), Av.
Prof. Frederico Herrmann Jr., 105,
Alto de Pinheiros (7º dia).
Julio Amaury Ferraz – Terça-
feira, às 18h, na Paróquia N. Sra. da
Esperança, Av. dos Eucaliptos, 556,
Moema (1 mês).
Claudette Saba – Terça-feira, às

18h30, naParóquia Santo Ivo, Lgo.da
Batalha, 189, Jd. Luzitânia (1 mês).
Sérgio de Oliveira Lima Pires –
Terça-feira, às 19h, na Paróquia
São Domingos, Rua Caiubi, 164, em
Perdizes (7º dia).
Maria da Conceição Carlos de
Almeida (Ceiça) – Terça-feira, às
19h30, na Paróquia de S. Pedro Fou-
rier, Av. Marechal Juarez Távora,
570, Super Quadra Morumbi (7º dia).
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PONTOS-CHAVE

O MOVIMENTO

Vistos por
milhões, hits
bombam no
YouTube
Antes caseiros, clipes agora têm tecnologia
de cinema, mansões e Lamborghinis

estadão.com.br

Online. Veja entrevista
com Bio G3

www.estadao.com.br

Ritmo já entrou
no menu de festas
AAA paulistanas

No Rio, ritmo
americano foi
transformado

Cronista esportivo, era
especialista em vôlei
Morreu ontem, aos 50 anos, o
jornalista Nicolau Radamés
Creti. Paraense, cronista es-
portivo, Nicolau era um dos
maiores conhecedores de vôlei
do País. Cobriu inúmeros even-
tos, como Mundiais e sul-ame-
ricanos da modalidade, além
de Jogos Olímpicos e Pan-Ame-
ricanos.

Em parceria com a também
jornalista Cida Santos, publi-
cou o livro Vitória, sobre a pri-
meira medalha de ouro con-
quistada por uma equipe brasi-
leira em esportes coletivos – a
seleção brasileira masculina de
vôlei, então dirigida pelo técni-
co José Roberto Guimarães,
em 1992.

Nicolau passou pelas reda-
ções de A Gazeta Esportiva e Diá-
rio de S. Paulo, entre outras.
Nos últimos anos, decidiu vol-
tar para Pirassununga, no inte-
rior paulista, onde trabalhava.

Havia meses lutava contra
um câncer. Ontem, dia em que
completou 50 anos, morreu de
madrugada, dormindo. O cor-
po foi enterrado no fim da tar-
de, em Pirassununga.

Bio G3 e seus carrões. Ele empresaria 27 artistas e tem casa de shows em Cidade Tiradentes para mais de 2 mil pessoas

MC Kelvinho. Filmagens ocorreram em mansão no Guarujá MC Da Leste. R$ 20 mil de cachê em apenas uma noite
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Funqueiros quase não aparecem
na TV e são pouco conhecidos
pelos formadores de opinião,
condição que não os impede de
fazer sucesso. O funk paulistano
explodiu com vídeos no YouTu-
be, inicialmente caseiros, que fo-
ram ficando sofisticados para se-
rem vistos por milhões.

O clipe Onde eu Chego paro Tu-
do, do Boy do Charmes, da Bai-
xada Santista, por exemplo, teve
24 milhões de acessos, mesmo
patamar que o videoclipe do pau-
listano MC Guime, Plaque de 100
(que significa bolos de nota de
100). “Depois que uma música
estourou no YouTube, a gente
consegue trabalhar de seis a sete
meses no circuito de shows”, ex-
plica o MC Bio G3.

Na terça-feira, ele e seu parcei-
ro, Backdi, lançaram o trabalho
Vem com os Truta (sic), que em
dois dias teve 34 mil visitas. O
MC investiu R$ 60 mil na produ-
ção. Foram alugados dois Lam-
borghinis e uma mansão vizinha
à casa da apresentadora Ana
Hickmann. Eles usaram câme-
ras Red Epic, a mesma tecnolo-
gia de O Senhor dos Anéis. “Cinco
milhões de acessos são números
normais nos clipes de funk. Fala-
mos em sucesso quando se apro-
xima dos 15 milhões”, diz Bio G3.

Nascido e criado em Cidade Ti-
radentes, na zona leste, Bio G3
pode ser considerado um dos
pioneiros do ritmo na cidade.
Foi dele a iniciativa de falar com
o então subprefeito do bairro, Re-
nato Barreiros, em 2008, pedin-

do autorização para fazer festi-
vais de funk. O sucesso de três
festivais embalou o começo da
virada funk em São Paulo.

Em 2011, Bio G3 percebeu que
havia espaço para talentos e pas-
sou a investir na formação de no-
vos DJs. Hoje, empresaria 27 ar-
tistas e tem uma casa de show
em Cidade Tiradentes para mais
de 2 mil pessoas. Os dois MCs
que fazem mais sucesso em seu

casting, Nego Blue e MC Dede,
são também de Cidade Tiraden-
tes. A cena funk deixou Bio G3
rico. Hoje, ele tem quatro carros,
entre eles um BMW, um Camaro
e um Sonata.

“Nos anos 1990, os raps sur-
giam na onda do protesto. Quan-
do havia violência e crise econô-
mica, eram a marca das perife-
rias. O funk surge em outro mo-
mento. Há motivos para cele-

brar a fartura, o crédito, a demo-
cratização das marcas que antes
eram inacessíveis. O funk osten-
tação celebra o consumo, sem ne-
gar a identidade da periferia”,
diz o sócio diretor da Data Popu-
lar, Renato Meirelles, que pesqui-
sa o consumo da classe C.

Direção. Barreiros, primeira au-
toridade a incentivar o funk, tam-
bém acabou se aproveitando da

prosperidade do mercado e se
tronou diretor de videoclipes de
funk. Foi ele quem dirigiu Bio
G3. Barreiros também fez um do-
cumentário sobre o funk ostenta-
ção, visto no YouTube por 675
mil pessoas. Na semana passada,
estava gravando o clipe de MC
Kelvinho em uma mansão no
Guarujá, no litoral. Depois, Kelvi-
nho gravou no Parque Belém, zo-
na leste, simulando jogar golfe,

estilo Tiger Woods. “O investi-
mento em clipe aumentou pesa-
do”, diz Barreiro. / BRUNO PAES

MANSO

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@estadao.com, com nome do remetente, endereço, RG e telefone

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2013, Metrópole, p. C3.




