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As bandas civis representam uma tradição musical que vem dos tempos do Brasil Colônia. São importantes movimentos culturais que, além de 

contribuírem para a diversidade musical de uma determinada comunidade, mantêm e reforçam a identidade cultural local. Minas Gerais possui 

o maior número de corporações musicais do País, e essas bandas são parte do DNA cultural do Estado. Em Paracatu, a Banda Lyra é uma 

legítima representante dessa grande tradição e, há mais de cinquenta anos, está presente na vida e na cultura do município.

Em comemoração aos 52 anos da Banda Lyra, este produto resulta de uma das ações do Programa Integrar - Eixo Cultura, e é um importante e 

belíssimo resgate de uma história que faz parte do patrimônio imaterial de Paracatu.

 O conteúdo deste trabalhado está estruturado em duas partes, organizadas pela historiadora Terezinha de Jesus Santana Guimarães e pelos 

Contadores de Histórias, Sandra Lane e Vilmar de Oliveira. Os conteúdos tratam dos fatos históricos, mas também da memória afetiva e do 

imaginário dos músicos e colaboradores da Banda.

A Kinross se orgulha de contribuir para esse importante registro e acredita que esta publicação Banda Lyra - Memória em Movimento é uma 

iniciativa que visa à preservação e valorização da memória da Banda Lyra. Dessa forma a empresa reforça a sua admiração e reconhecimento as 

heranças de Paracatu.

Sobre a Kinross e o Programa Integrar

A Kinross atua nas atividades de pesquisa e desenvolvimento mineral, mineração, beneficiamento e comercialização de ouro. É uma das 

maiores produtoras de ouro do Brasil, responsável por 25% da produção nacional. Com operação na mina Morro do Ouro, em Paracatu, 

noroeste de Minas Gerais, e escritório em Belo Horizonte, a empresa integra a Kinross Gold Corporation, grupo canadense com presença na 

América do Sul (Brasil, Chile), América do Norte (Estados Unidos e Canadá), África (Gana e Mauritânia) e Eurásia (Rússia).

Lançado em 2011 pela Kinross Paracatu, o Programa Integrar, por intermédio dos eixos de Educação, Cultura, Meio Ambiente e Geração de 

Trabalho e Renda, trouxe novas perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional para crianças, jovens e adultos da região. Os resultados 

do projeto já sinalizam a consolidação de parcerias com foco no incentivo ao desenvolvimento do município. 



Por Terezinha de Jesus Santana Guimarães
Historiadora do Município de Paracatu



As bandas musicais civis parecem ter suas origens na França. No Brasil, embora haja a confirmação da existência de bandas militares em Pernambuco desde 
a segunda metade do século XVIII, elas vieram a ser mais populares a partir da chegada de D. João VI e sua corte ao Rio de Janeiro, em 1808. 

As bandas civis herdaram a disciplina e a organização das bandas militares e foram difundidas por todo o Brasil. Havia bandas de música tanto nas cidades, 
quanto em vilas, povoados e até em sítios e fazendas. As cidades do interior organizavam suas bandas que representavam um veículo de entretenimento 
coletivo, participando de movimentos políticos, acontecimentos religiosos, cívicos e sociais. 

Em Paracatu, as primeiras aulas de música do senhor José Gonçalves de Araujo, na Escola Normal, hoje Casa de Cultura, podem ser consideradas o primeiro 
passo para a criação da Banda Lyra. O maestro saía de casa com seu lampião na mão e satisfação dentro do peito, passando pelo Beco dos Mal Casados em 
direção ao local. Depois, os integrantes da banda passaram a ensaiar na própria residência do “seo” José, que com boa disposição e muita disciplina 
procurava não deixar faltar nada. Dona Dirce, sua esposa, cuidava do lanche para oferecer aos músicos após os ensaios. Ninguém se esquece de sua famosa 
farofa. 

Em entrevista, o senhor Curtis Rodrigues Bijos mencionou que o sonho do maestro era criar uma banda mirim, entretanto, as pessoas que o procuravam 
eram, em sua maioria, adultas. Acrescentou que o senhor José Araujo exigia muita disciplina durante os ensaios, mas que era um amigo acima de tudo. Com 
emoção, relatou que após uma apresentação atendeu a um pedido seu, tocando duas músicas na porta da casa dos pais de sua namorada na adolescência. 
Essa atitude demonstrava que o maestro estava ciente de que para ensinar há que se agregar amor ao que faz e para quem faz. 

Em assembleia, no dia 08 de outubro de 1961, na residência do senhor José de Araujo, foi decidido formar uma sociedade musical para ministrar aulas de 
música aos jovens paracatuenses e manter uma banda. Com exceção do diretor artístico, que receberia uma ajuda de custo de oito mil cruzeiros, os 
membros da diretoria não teriam nenhuma remuneração.

Os primeiros integrantes da Banda Lyra, na data de sua criação, foram: José Gonçalves de Araujo, Joaquim André Sobrinho, José Batista de Oliveira, Júlio 
Xavier da Silva, Jurandir Cunha Chaves, José Batista Rodrigues, José Maria André, José Odilon de Melo Peres, José Pereira Mundim, João da Abadia Alves, 
João Gualberto Monteiro Santos, Osvaldo Lopes, Benedito Batista Gomes, Mauricio Meireles, Francisco Ferreira Braga, Sinfronio André, Tomas Correia 
dos Santos, Curtis Rodrigues Bijos, Sônia Benedita Araujo e Maria Lucia Araujo. 

A Banda Lyra Paracatuense foi criada com os objetivos de ministrar aulas gratuitas de música, utilizando instrumentos de sopro e percussão, socializando a 
criança, o jovem e o adulto através da cultura musical; atender as autoridades nas programações das artes musicais; participar das atividades culturais, 
recreativas, populares e religiosas do Município. A Banda seria mantida através de doações, anuidades pagas pelos sócios beneméritos e contribuintes, 
subvenções governamentais, festividades e serviços.  

A preocupação com uma sede própria era uma constante nas reuniões da então nova diretoria. Enquanto isso não acontecia, os ensaios ocorriam na 



residência do maestro.  

O lançamento da Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense aconteceu no dia 28 de outubro de 1962, dia natalício do diretor artístico da sociedade, 
o senhor José de Araujo. No dia da inauguração, a banda saiu de sua casa em formação militar, com os músicos de uniformes limpos, engomados, sapatos 
engraxados, quepes na cabeça, em direção ao coreto da Praça Getúlio Vargas, desfilando pelas ruas ao som de dobrados até a Praça Juscelino Kubistchek, 
executando o melhor do seu repertório.

Após a apresentação, a banda homenageou o senhor Matias de Sousa Mundim e o professor Josino Rodrigues, grandes músicos que já haviam falecido e ex-
dirigentes de duas bandas famosas da cidade, Euterpe e Fraternidade. Não faltou uma grande recepção para os músicos e autoridades presentes e para a 
alegria da Sociedade, o prefeito Wladmir da Silva Neiva doou um terreno para a construção da sede na Avenida Olegário Maciel. Era o primeiro passo para a 
concretização de um sonho. 

Porém, as dificuldades pelas quais a Banda Lyra passava eram constantes. Chegou-se a propor que os pertences, instrumentos e imóvel da Sociedade 
fossem doados para o Orfanato São José, caso a Lyra Paracatuense desaparecesse. “A banda não pode morrer, está sendo reclamada pelo público.” Este era 
o apelo do maestro para que os músicos não faltassem aos ensaios. Devido à impossibilidade de frequentar as reuniões, o procurador da sociedade foi 
substituído pelo senhor Diogo Alberto Rocha. A Banda Lyra recebia subvenções do Estado como as dos deputados, fruto dos esforços do senhor Ruy Jordão 
que, se fosse preciso ia à capital, Belo Horizonte, atrás de recursos para adquirir uniformes e instrumentos. 

No dia 7 de agosto de 1966, a ajuda de custo recebida pelo maestro José de Araujo foi anulada, já que, para o ingresso no Conselho Nacional do Serviço 
Social no Rio de Janeiro, não poderia ser permitida nenhuma remuneração aos membros da corporação. Assim, foi solicitado que o senhor Ruy Jordão 
requeresse ao presidente da República, por intermédio do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o reconhecimento de utilidade pública da Lyra 
Paracatuense. Mais uma vez o presidente se empenhou para exercer o seu papel com maestria, como era intrínseco a todos os seus membros.

Em 1967, a Banda Lyra abrilhantou os festejos de inauguração da sede social do Aero Clube de Paracatu. Sua presença era imprescindível nesses momentos 
e a tocata foi um êxito. No dia 20 de fevereiro de 1967, o senhor Ruy Jordão fez publicamente seu pedido de exoneração, sendo empossado o senhor 
Joaquim André Sobrinho, “seo Zote”. Foi uma lástima a saída desse homem tão empenhado no sucesso da sociedade, entretanto não deixou de 
acompanhá-la, ainda que distante.

Mesmo com as perdas e dificuldades, a banda seguia forte e algumas alterações foram feitas no estatuto da Lyra Paracatuense, inclusive no que se refere às 
aulas gratuitas. Antes de o aluno iniciar as aulas, o maestro faria um teste para comprovar a verdadeira inclinação do aspirante a músico. 

Na gestão do presidente Costa e Silva, no dia 13 de novembro de 1967, através do Decreto nº 61.704, a Lyra Paracatuense foi declarada de utilidade pública. 
Para tristeza de todos os membros da Lyra Paracatuense, o senhor José de Araujo, após 11 anos de dedicação e incansável dinamismo, solicita sua 



exoneração. Faltou apoio humano e monetário, e a corporação acabou perdendo com isso, conforme as palavras do senhor “Zote” no momento em que 
deu a notícia aos demais.

No dia 25 de junho de 1974, o senhor Antonio Gouveia Damasceno propôs uma permuta aos componentes da corporação: o lote com área de 240m2, 
situado na Avenida Olegário Maciel, doado pela prefeitura, seria trocado por uma casa de seis cômodos, coberta de telhas francesas e terreno com uma área 
de 390,26m2, situada na Rua Prado - ou Travessa 03 de Maio - nº 211. Os componentes concordaram, por unanimidade, com a proposta. O senhor “Zote” 
resolveu, em parte, o grande sonho dos componentes da sociedade com a sede própria.

Em 1987, foi comemorado o jubileu de prata da Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense.  Uma missa foi celebrada pelo Bispo Dom Leonardo de 
Miranda Pereira na Igreja do Rosário. Além do aniversário da banda, comemorou-se também o dia natalício do senhor José Araujo, e a saudação das almas 
dos queridos ex-companheiros e amigos Julio Xavier da Silva, Antonio Teixeira Machado, José Maria Fonte Boa, Antonio Neto Siqueira e José Gonçalves de 
Carvalho. Estiveram presentes o senhor José de Araujo e familiares, o prefeito Diogo Soares Rodrigues, que em sua gestão colaborou para que a Lyra não 
perdesse seu brilho e o senhor Ruy Jordão, primeiro presidente da corporação. Conforme contam os senhores José Fernandes, Silvano Alves Avelar e 
Geraldo Júnior, a rádio Jurity de Paracatu prestou homenagens à banda, lendo belas mensagens e tocando lindos dobrados. Foi um dia cheio de muitas 
emoções. A banda foi recebida na sede social do Jockey Clube pela coirmã Sociedade Corporação Euterpe, sob a presidência do senhor Júlio Pereira de 
Castro Filho, sendo regida pelo maestro José de Castro Sobrinho, o “Zezinho”. A ajuda da senhora Ivone André para os festejos deste dia foram de grande 
importância, que não mediu esforços para que a comemoração se tornasse um momento caloroso e inesquecível.

Em Paracatu, a Banda Lyra foi reconhecida como entidade de utilidade pública, através da lei nº 1.725/1991, sancionada e promulgada pela Câmara 
Municipal. A banda passou por anos difíceis, mas os valentes guerreiros não desistiam de seus sonhos. No triênio que se passou, a Lyra sobreviveu sem 
nenhuma verba pública. O senhor Antonio Benedito de Castro propôs fazer rateio entre os membros da corporação para o pagamento das contas. 

Completados 35 anos de existência, brilhantismo e perseverança, o ano de 1997 foi bastante produtivo para a banda e seus músicos. Ao todo foram 13 
apresentações, 68 ensaios e 133 aulas aos novos alunos. Sinônimo de luta e dedicação, mesmo sem ajuda do Governo, a banda produziu um trabalho 
coroado de glórias. Em assembleia realizada no dia 15 de julho de 1998, um novo estatuto foi aprovado por unanimidade, sendo este sugerido pela 
Secretaria de Estado da Cultura do Estado de Minas Gerais.

Após 44 anos de dedicação, senhor “Zote”, por recomendações médicas, deixa a Banda Lyra, mas leva consigo o reconhecimento de todos pelo seu árduo 
trabalho e serviços prestados sempre com muito carinho. Desde a sua criação ele esteve presente como um soldado em frente ao campo de batalha, nunca 
largou suas armas, seus instrumentos musicais que ecoavam hinos de amor pelo que fazia. Como bem lembra sua esposa, Ivone André, até camisas 
sobressalentes ele levava nos dias de apresentação para emprestar àqueles que não as possuísse, e um dia, ele mesmo não tinha uma só para vestir e sua 
solícita esposa precisou “correr” para comprar uma e socorrê-lo.



Com o afastamento do senhor Zote, José de Castro Sobrinho, maestro “Zezinho”, esteve com a batuta na mão de 2006 até 2010. Nesse tempo, a banda 
participou do Seminário de Parcerias da Kinross, que realiza a viabilização de projetos que nascem na comunidade paracatuense, contando com o apoio do 
senhor João Alves. A Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense foi contemplada, em 2009, com R$36 mil para a construção da nova sede.
 
No dia 17 de agosto de 2007, uma triste notícia assolou a cidade. Senhor “Zote” despediu-se definitivamente da vida. Um instrumento da banda emudeceu 
e um lugar ficou vago, pois as notas entoadas pelo “Zote” eram insubstituíveis. 

Em 2009, o presidente da corporação recebeu onze instrumentos da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A Corporação 
contava com a brilhante participação e colaboração do maestro “Zezinho” para sua caminhada. O então jovem presidente da banda Juscelino da Conceição 
Pires Gonçalves tinha algumas metas a alcançar. A primeira seria construir a sede da corporação; a segunda era a aquisição de uma viatura utilitária; a terceira 
seria o desenvolvimento social através da música e fornecer uma gratificação aos membros sócios da corporação. O objetivo do presidente era contratar 
um maestro para ministrar aulas de música e formar novos membros na banda, alguém com formação militar, como o saudoso maestro José Gonçalves de 
Araujo. Enquanto o maestro não chegava, todos se empenharam para colaborar. O neto do senhor “Pedro Cheiro”, Guilherme, ainda em tenra idade e 
músico da Banda, ensina seus companheiros com desprendimento e boa vontade.

Sob as bênçãos de Santa Cecília, padroeira dos músicos, a Lyra Paracatuense continuava a emocionar a população, acompanhando as procissões, cavalgadas 
e comemorações. Celebrando a vida e a morte, sempre estiveram presentes na vida dos paracatuenses e, certamente, nas recordações dos visitantes. 

No ano de 2012, mais um membro fundador da banda é chamado a compor a divina orquestra juntamente com o senhor “Zé Araujo” e o senhor “Zote”. 
Pedro Alves Santana, o “Pedro Cheiro”, já não estava entre seus familiares e amigos, mas deixou o seu neto Guilherme para divulgar seus conhecimentos e 
notas musicais aos novos componentes.

A sociedade paracatuense é grata a todos que participaram de sua história e não se esquece deles. Agradece também àqueles que contribuíram para mais de 
meio século de existência da Lyra Paracatuense.





Mandato 1962/1964 e 1964/1967:
Presidente, Ruy Jordão de Carvalho; vice-presidente, Joaquim André Sobrinho; 1º secretário, Luiza Rocha; 2º secretário, Guilhermina Mundim; 1º 
tesoureiro, Recemvindo Gonçalves de Carvalho; 2º tesoureiro, José Arthur Mundim; procurador, Jurandir Cunha Chaves e diretor artístico, José Gonçalves 
de Araujo.

Mandato 1967/1970:
Presidente Joaquim André Sobrinho; o vice-presidente, José de Souza Dias; 1º secretário, Guilhermina Mundim; 2º secretário, Luiz de Souza Mundim, o 
senhor “Lula da Farmácia”; 1º tesoureiro, Pauliram Resende; 2º tesoureiro, José Gonçalves de Carvalho; procurador, Aladim Teixeira Borges e diretor 
artístico, José Gonçalves de Araujo.

Mandato 1970/1973:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-presidente, Manoel Rabelo de Souza; 1º secretário, Guilhermina Mundim; 2º secretário, José Gonçalves de 
Carvalho; 1º tesoureiro, Luiz de Souza Mundim; 2º tesoureiro, Redelvim da Cruz; procurador, Tomaz Correia dos Santos; diretor artístico, José Gonçalves 
de Araujo e auxiliar do diretor artístico, José de Souza Dias.

Mandato 1973/1976 e 1976/1979:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-presidente, Manoel Rabelo de Souza; 1º secretário, Guilhermina Mundim; 2º secretário, José Gonçalves de 
Carvalho; 1º tesoureiro, José Redelvim Cruz; 2º tesoureiro, Francisco Ferreira Braga; diretor artístico, José de Souza Dias e procurador, Isaias José de 
Andrade.

Mandato 1979/1982:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-precidente, Pedro Alves Santana; 1ª secretária, Guilhermina Mundim; 2º secretário, Francisco Ferreira Braga; 1º 
tesoureiro José Redelvim Cruz; 2º tesoureiro, Antonio Benedito Costa; diretor artístico José Souza Dias e procurador João José Luiz.

Mandato 1982/1985 e 1985/1988:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-precidente, José de Oliveira; 1ª secretária, Guilhermina Mundim; 2º secretário, Benedito de Castro “Ditinho”; 1º 
tesoureiro José Redelvim Cruz; 2º tesoureiro, Antonio Benedito Costa; diretor artístico José Souza Dias e procurador João José Luiz.

Mandato 1988/1991 e 1991/1994:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-presidente, José Alves Avelar; 1º secretário, Guilhermina Mundim; 2º secretário, José Augusto Oliveira Melo, 1º 
tesoureiro, Antonio Benedito Castro; 2º tesoureiro, José Redelvim Cruz; diretor artístico, José Souza Dias e procurador João Luiz França.



Mandato 1994/1997:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-presidente, José Alves Avelar; 1º secretário, Guilhermina Mundim; 2º secretário, José Augusto Oliveira Melo, 1º 
tesoureiro, Antonio Benedito Castro; 2º tesoureiro, José Redelvim Cruz; diretor artístico, José Souza Dias e procurador João Luiz França.

Mandato 1997/2000:
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-presidente, Pedro Alves Santana o “Pedro Cheiro”, 1º secretário, João Luiz de França; 2º secretário, Antônio 
Alberto Avelar; 1º tesoureiro, Antonio Benedito de Castro; 2º tesoureiro, Benedito Martins Pereira; procurador, José Antonio de Oliveira Melo e diretor 
artístico, José Redelvim Cruz.

Mandato 2000/2003: 
Presidente, Joaquim André Sobrinho; vice-presidente, José Alves Avelar; 1º secretário, Magno Sena de Oliveira; 2º secretário, Antonio Benedito de Castro; 
1º tesoureiro, Pedro Alves Santana; 2º tesoureiro, Benedito Martins Pereira; diretor artístico, José Redelvim Cruz e procurador, Antonio Alberto Alves 
Avelar.

Mandato 2003/2006: 
Presidente, José de Castro Sobrinho, maestro “Zezinho”; vice-presidente, José Alves Avelar; 1º secretário, Magno Sena de Oliveira; 2º secretário, Antonio 
Benedito de Castro; 1º tesoureiro, Pedro Alves Santana; 2º tesoureiro, Benedito Martins Pereira; diretor artístico, José Redelvim Cruz e procurador, 
Antonio Alberto Alves Avelar.

Mandato 2006/2009: 
Presidente, Antônio Benedito de Castro; vice-presidente, José Redelvim Cruz; 1º secretário, Maria Agda Santiago; 2º secretário, Henrique Júnior Alves 
Castro; 1º tesoureiro, José Alves Avelar; 2º tesoureiro, Marlon Gonçalves Cruz; diretor artístico, Pedro Alves Santana; procurador, Antonio Alberto Alves 
Avelar.

Mandato 2009/2012: 
Presidente, Juscelino da Conceição Pires Gonçalves; vice-presidente, José Redelvim Cruz; 1º secretário, Marlon Gonçalves Cruz; 2º secretário, Daniel 
Abreu Torres; 1º tesoureiro, José Alves Avelar; 2º tesoureiro, José Ronaldo Santana; diretor artístico, José de Castro Sobrinho, o maestro “Zezinho”; 
procurador, Antônio Alves Avelar.

Mandato 2013/2016: 
Presidente, José Alves Avelar; vice-presidente: José Redelvim Cruz; 1º secretário, Arthur Andrade (que se afastou), 2º secretário: Lucy Cruz Gonçalves; 1º 
tesoureiro, Antônio Alberto Alves Avelar; 2º tesoureiro: Antônio Benedito de Castro; diretor artístico: Guilherme Santana; procurador, Paulo Sérgio. 
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Posse�do�senhor�Joaquim�André�Sobrinho.
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13�de�Novembro:�Foi�reconhecida�de�utilidade�pública�pelo�Presidente�da�
República�Costa�e�Silva�através�do�Decreto�nº.�61.704.
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Os recontos a seguir foram compilados e elaborados a partir dos relatos de 

membros da Banda Lyra, nos dias 10 e 11 de outubro e 10 e 11 de novembro de 

2011. Para manter a integridade dos diálogos, mantivemos a linguagem 

coloquial narrada no momento das entrevistas.

por Sandra Lane e Vilmar de Oliveira



Quando foi perguntado a senhora Ivone, ou melhor, Ivone - afinal, ela tem uma juventude de fazer inveja a muitas moçoilas - qual foi o dia em que a Banda 
Lyra a emocionou mais, sem titubear ela deu um suspiro e nos ajudou a viajar em um tempo em que um gesto de amor podia virar valsa. Ivone nos disse que 
sempre gostou de fazer caminhadas e, por diversas vezes, entre uma caminhada e outra, dava uma paradinha para assistir aos ensaios da Banda Lyra. Em 
alguns dias ela esperava o ensaio terminar para voltar junto com o presidente da banda, que era o seu marido, “seu Zote”.

Mas em um desses dias, em que passou no ensaio da banda, não quis ficar até o final e disse ao marido: “Zote, você ainda vai demorar aí um pouco mais, 
então eu já vou descendo”.

O marido, sempre cuidadoso, respondeu que já eram oito da noite e por isso já estava um pouco tarde para ela ir embora sozinha. Depois de um “Não!” 
bem decidido, Ivone completou: “Ainda tem muita gente na rua. Eu não vou esperar. Hoje não!”
Ivone já estava na rua, quando vozes vindas da sede começaram a chamar:“Ivone! Ivone! Ivone! Volta cá, Ivone!”
Ivone ficou aita e disse consigo: “Nossa senhora! O que será que aconteceu?”
Quando chega toda afoita, pergunta: “O que aconteceu com Zote?”

Naquele momento, Zote faz um sinal e a banda começa a tocar uma linda valsa. Aquela música era a valsa de Ivone. A emoção foi tamanha que as lágrimas 
foram poucas para expressar o quanto o coração de Ivone estava transbordando de alegria. Depois da execução da valsa, os músicos se levantaram e 
começaram a cantar parabéns para você. Ivone perguntou: “Mas não é nem o meu aniversário?”

 Alguém do grupo respondeu que os parabéns eram pela música tão bela que o senhor Zote havia feito para ela.

Muitos e muitos anos depois, quando ouvimos essa linda história, sentimos uma vontade quase incontida de conhecer a Valsa de Ivone. E até poderíamos 
conhecê-la se algo terrível não tivesse acontecido. Ivone nos conta que quando o Seu Zote faleceu, ela deixou a casa em que viveram juntos por muitos anos, 
na Rua Goiás. Na casa antiga ficaram alguns objetos que aos poucos iriam seguir os seus destinos. Entre os objetos que ficaram, havia uma escrivaninha, que 
tinha quatro gavetas do lado direito e quatro do lado esquerdo. As partituras do marido estavam guardadas dentro delas, em quantidade imensa! Cada 
música mais maravilhosa que a outra. Tinha bolero, valsa, rumba, salsa e muito mais... E como Seu Zote valorizava a organização, tudo estava separado pelos 
ritmos. Porém, a escrivaninha era alvo de desejo de uma das filhas de Zote e uma das suas netas. A neta, com sede de pegar a escrivaninha primeiro, precisou 
esvaziar o móvel para carregá-lo. Então, apanhou tudo o que estava nas gavetas e jogou dentro de um depósito do armazém, que ficava nos fundos da casa. 
Ela fez isso à tarde. Quando foi a noite veio uma chuva, um vendaval... E como depósito não tinha porta, as águas da chuva levaram com elas lindas músicas 
de Zote, inclusive a Valsa de Ivone.
 
Com contribuição dos relatos de Ivone Machado André 



Quando vemos as fotos da Banda Lyra, dá um gosto ver os músicos muito bem 
alinhados naqueles uniformes todos branquinhos. Mas, o que muita gente não sabe é 
que por diversas vezes Zote, que durante 44 anos foi presidente da banda, emprestava 
para os seus companheiros de banda as suas camisas brancas.

Quando Zote estava prestes a se apresentar com a Banda Lyra, de repente sempre 
perguntava a Ivone, sua mulher, onde estavam as suas camisas brancas. E antes que ela o 
respondesse, ele mesmo dizia: “Ah! Eu sei onde estão as minhas camisas brancas...” E 
Ivone completava: “Eu também sou capaz de saber. Lembro-me muito bem que você já 
levou todas as suas camisas brancas para os músicos da banda. Você não as recolheu e 
nunca às recolheria.”
 
A sorte é que em frente à casa do Zote existia uma loja de roupas sociais. Quando o 
dono da loja via a esposa do seu Zote atravessar a rua, apressadamente em sua direção, 
já até sabia o motivo. Naquele improviso de última hora, Dona Ivone ainda tinha que 
correr com a agulha e linha para dar uma prega na manga da camisa, para corresponder 
com a manga da farda. De jeito nenhum o punho da camisa poderia aparecer.
Dado os últimos retoques no uniforme, Zote apanhava o instrumento, colocava-o de 
lado. Para ele, a pontualidade era primordial e, assim, atravessava as ruas correndo e 
apesar da pressa, sempre muito educado, ainda dava atenção para algumas pessoas que 
o paravam para perguntar em qual lugar seria a apresentação.

O público ficava encantado com as apresentações. Sejam onde fossem, quando a banda 
terminava de tocar, ninguém dispersava. Todos os músicos voltavam para a sede social 
para guardarem os instrumentos e receberem o agradecimento e um saboroso lanche 
preparado com antecedência. Essa confraternização era imprescindível aos olhos de 
Zote, que sempre podia contar com a dedicação da sua esposa para auxiliá-lo nessa 
tarefa.

Com contribuição dos relatos de Ivone Machado André
 



Dizem que uma mocinha foi até a Banda Lyra. Procurou o Zote e se disse 
interessada em fazer parte daquele grupo de músicos. O presidente foi 
educado, mas taxativo: “A banda era só de homens”.
 
Passado certo tempo, apesar de Zote ser rigoroso, alguns músicos da banda 
tentaram uma articulação, uma dobrada para que ele aceitasse essa moça.
 
Então ele explicou: “Como aceitar uma moça na banda tendo apenas um 
banheiro?”

A pressão foi tamanha que Zote acabou cedendo. E somente agora a viúva de 
Zote, a dona Ivone, entende o porquê quando ela ia assistir aos ensaios da banda 
o marido dela virava para a tal mocinha e dizia: “Agora você pode ficar a vontade, 
a Ivone chegou!” 

O problema dos dois banheiros até hoje assombra a Banda Lyra. Com certeza é 
por isso que o então presidente da banda em 2011, o Juscelino, afirmou que o 
marco principal da sede da Banda Lyra, que está sendo construída, serão nada 
mais, nada menos que os dois banheiros.

Com contribuição dos relatos de Ivone Machado André e de Juscelino da Conceição 
Pires Gonçalves 
 



“Não seria eu capaz de duvidar. Porque quem me contou essa 
história foi o maestro Didi. E o Didi é um músico sem 
comentários. Ele é excepcional! Então, eu creio nessa 
história.”

Exatamente com essas palavras que Juscelino, que é músico e 
atual presidente da Banda Lyra, iniciou esta história. E de 
ouvidos atentos, todos nós que estávamos em sua casa 
naquela noite continuamos a ouvi-lo:
 
“Existiu há muito tempo um músico chamado Ulisses. De 
quê? Eu não sei dizer. Só posso afirmar que o nome era 
Ulisses. Dizem que ele participava da banda e guardava a sete 
chaves um segredo: ele não sabia ler partituras. Mas como era 
muito bom de ouvidos, ele decorava mentalmente a melodia 
e treinava em casa. Na hora dos ensaios ou das apresentações 
ele tocava como se estivesse lendo as partituras.

O maestro Didi estava um pouco desconfiado de que Ulisses 
não soubesse ler partituras. E viu uma grande oportunidade 
de revelar o segredo do rapaz. Pediu para que o músico 
tocasse uma marcha fúnebre de Beethoven. A execução da 
música, mesmo sendo decorada, foi de uma maestria, de um 
encantamento divino que Didi imaginou que nem Beethoven 
tocaria igual.

Diante da genialidade, do talento daquele músico, Didi 
resolveu manter o segredo de Ulisses, que só foi revelado 
quando este passou a tocar para os anjos do senhor".

Com contribuição dos relatos de Juscelino da Conceição Pires 
Gonçalves



A banda Lyra já ganhou um apelido: “Banda de papel nas costas”. Isso porque 
várias vezes os músicos colocavam as partituras dependuradas nas costas, com 
prendedores de roupas ou alfinetes. Dessa forma, o músico que vinha atrás 
podia tocar lendo as partituras.

Teve uma vez que a Banda Lyra, com suas partituras nas costas, passou pela 
Avenida Olegário Maciel. É Ditinho quem conta:

“E a banda tocava. Como tocava!”.

Depois foi subindo a Rua Joaquim Murtinho.

“E a banda tocava. Como tocava!”

Aquele dia era a procissão da Igreja Nossa Senhora da Abadia.

“E a banda tocava. Como tocava!”

Daí a pouco chegou alguém, cutucou as costas do maestro e disse: “Maestro! 
Tem um músico perdido lá atrás”.

Quando foram ver era o ritmista que estava meio “cambeta”, “enxugado” e 
ficou pra trás.

A multidão que não queria perder a banda passar, já tinha invadido a rua, 
separando a banda do ritmista. E, este, fiel ao seu próprio ritmo porque há muito 
havia perdido o colega da frente com a partitura nas costas, tocava. E como 
tocava!

Com contribuição dos relatos de Antônio Benedito de Castro (Ditinho)



Os músicos Redelvim, Ditinho e o Pedro Cheiro, ao recordarem um episódio ocorrido na casa do antigo maestro seu “Zé de Araújo”, nos fizeram cair em uma 
gostosa gargalhada.
 
Ficamos sabendo que na época que aconteceu este caso, os ensaios da Banda Lyra eram na casa do maestro, que ficava na Avenida Quintino Vargas. Os ensaios 
aconteciam em um espaço um pouco estreito, antes da entrada da casa, um tipo de varandinha.

O maestro, seu Zé de Araújo, foi da orquestra Sinfônica da Marinha do Rio de Janeiro. Parece que era o Segundo Tenente Clarinetista. Redelvim, que costuma 
comparar a regência a uma dança, nos disse que o maestro Zé de Araújo dançava muito bem. Mas tinha um perfil de regência bem rígido.
 
Era dentro de uma conduta mais séria que os ensaios aconteciam. Exceto em certa noite, quando o maestro disse: “A próxima peça será o dobrado 'Foi dizendo 
adeus'. Arrumam aí a partitura que vamos ensaiar!”. Nisso ele entra na casa, provavelmente para tomar água. A porta para a entrada da casa ficava no meio de uma 
das paredes dessa varandinha, na qual ficavam os músicos. A pessoa podia entrar na casa por essa porta, sair nos fundos, rodear pelo quintal e voltar pela porta da 
frente.
 
Aproveitando a ausência do maestro, o Jeferson - que quando não estava trabalhando na farmácia do seu Lula, estava na banda e que fumava prá danar - não 
perdeu tempo, aproveitou a ausência do maestro para pitar um cigarrinho.
 
O fato é que o Jeferson, assim que deu uma boa tragada no cigarro, foi surpreendido pelo seu Zé de Araújo, que ao invés de sair pela porta que entrou , deu a volta 
pelos fundos da casa, surpreendeu a todos entrando pela porta da frente, e de imediato foi dando o sinal para a banda começar a tocar.

Sem pestanejar a banda começou a tocar. Jeferson, que era o saxofonista, foi pego de surpresa com a boca e o pulmão cheios de fumaça e o único jeito de expelir a 
fumaça foi soprando o instrumento. De dentro do saxofone do Jeferson começou a sair uma fumaceira.

O maestro quando viu gritou: “Para! Para! Para! O instrumento do Jefferson está pegando fogo!”

Nessa hora o ensaio parou. Todos riram tanto que não conseguiram a embocadura para tocar mais nada naquela noite.

Com contribuição dos relatos de Antônio Benedito de Castro (Ditinho), José Redelvim Cruz (Redelvim) e Pedro Alves Santana (Pedro Cheiro)  



A primeira sede da Banda Lyra foi na casa do seu idealizador e maestro, o senhor José Gonçalves de Araújo, ou melhor, Zé de Araújo.
 
Os músicos Ditinho e o Redelvim contam que em uma noite eles e os demais integrantes da banda estavam ensaiando, quando o seu Zé Araújo disse “Oh! 
Gente! Nós vamos terminar o ensaio, mas vamos ensaiar umas marchas fúnebres, porque o senhor Teófilo Marinho, está para falecer a qualquer momento.”

Com pouco, um dos ritmistas da banda levanta lá de trás e pergunta: “Já entendi que vai ser a qualquer momento. Mas que dia mesmo vai ser seu Zé?”

Com contribuição dos relatos de Antônio Benedito de Castro (Ditinho) e José Redelvim Cruz (Redelvim)
 

Uma vez ia uma procissão. Os músicos da Banda Lyra estavam dando tudo de Si, de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Mas entre todos os músicos, tinha um que estava 
mais entusiasmado. Também não era para menos: toda a família estava prestigiando a sua estreia na banda.

Quando a banda terminou de tocar, um senhor se aproximou do músico estreante. Este, por sua vez, se ajeita para receber os elogios, mas o senhor lhe 
entrega uma peça do instrumento que havia caído – era a “volta mestre”.
 
O músico apanhou a peça rapidamente e deu um jeito de colocá-la no lugar, na esperança que mais ninguém teria visto.
 
Aquela peça servia para afinar o instrumento. E sem ela, simplesmente o instrumento não emitia nenhum som.

Com contribuição do relato José Redelvim Cruz (Redelvim)



A Banda Euterpe e a Banda Fraternidade antecederam a 
Banda Lyra, que existe desde 1961.

Redelvim conta que a sua mãe e as pessoas mais antigas de 
Paracatu sabiam que os músicos da Euterpe e da Fraternidade 
disputavam repertório. Naquele tempo, não tinha luz elétrica 
e aconteceu de algumas vezes o músico de uma banda ficar 
com a lamparina acesa para copiar a peça musical que estava 
sendo tocada por algum músico de outra banda. Às vezes, o 
músico copista era mais “tarimbado” e saia com música 
preparada antes mesmo do outro colega da banda oposta.
 
Com jeito brincalhão, terminou de contar história fazendo 
uma controversa pergunta: “Ainda bem que essa história de 
pegar música do outro ficou no passado, não é ?”

Com contribuição do relato de José Redelvim Cruz (Redelvim)



O senhor Pedro Alves Santana ganhou o apelido de “Pedro Cheiro” porque tinha um 
irmão que gostava de futebol. Seu irmão tomou uma “bolada” e quebrou o “cheirador”, 
ou melhor, o nariz. Desde então, todos os amigos passaram a chamá-lo por “Cheiro”.

Assim sendo, por ser irmão do “Cheiro”, Pedro herdou o apelido e passou a ser 
conhecido por todos pelo curioso apelido. Ao longo dos seus 85 anos de idade e com 
uma lucidez de fazer inveja a muita gente bem mais nova, Pedro Cheiro, sempre 
humorado, de riso fácil nos contou algumas histórias acontecidas com ele e os seus 
amigos músicos da Banda Lyra:

“Certa vez, estavam todos os músicos muito bem alinhados, na formação em fila de três 
colunas, na Rua Goiás. Na frente, com a sua fama de exigente, mas não menos 
competente e ótimo professor, o maestro Zé de Araújo.

A banda estava maravilhosa, um repertório de fino gosto, músicos com vestimenta tão 
branca que fazia inveja ao mais puro dos lírios. Tudo estava perfeito e nem mesmo a 
chuva de véspera, que havia molhado o calçamento da rua, parecia incomodar. Afinal, 
não era fácil para os músicos andar marchando e tocar no compasso certo, sobre 
aquelas pedras escorregadias.
 
A banda se preparava para finalizar aquela belíssima apresentação com a música “Porto” 
e eis que o músico Gessy, que tocava o prato, pisa em falso no calçamento e deixa o 
prato cair no chão: “Pára lá! Pára lá! Triliiimmmmm” foi aquela barulheira de prato 
caindo!

Quando vê aquilo, o maestro fica com tanta raiva que até se esquece do seu posto e sai 
correndo atrás do músico distraído gritando: “Eu te pego seu cachorrinho!”.

O músico corria para um lado e o maestro atrás. Finalmente, a turma do deixa disso 
contornou a situação e a música pode continuar.
 
Com contribuição dos relatos de Pedro Alves Santana (Pedro Cheiro)
 



José de Souza Dias era o tal! Músico de execução excelente, tocava trombone e bombardino na 
Banda Lyra. As pessoas quando o ouviam gostavam tanto que diziam: “Zé, você é bamba.”

Humorado e é claro vaidoso, o senhor José de Souza Dias, levantava os ombros, sorria e dizia: 
“Au!”. E assim, nascia o apelido “Zé Bambau.”

Zé Bambau não era apenas um excelente músico, mas também um homem tão apaixonado por 
sua arte que não media esforços para desenvolvê-la na banda, nos bailes, onde fosse chamado. 
Há uma história ocorrida com Zé Bambau que exemplifica muito bem isso: 
“Aconteceu em um tempo que Paracatu não tinha gás, e Zé Bambau machucou o pé com um 
machado, quando foi rachar lenha. Mesmo com o pé machucado, aceitou o convite para ir 
tocar em um baile.
 
Sem gás, sem energia elétrica e é claro, sem transporte - que também era uma coisa muito 
complicada - os amigos logo deram um jeito, colocaram o Zé Bambau em um carrinho desses 
de pedreiro e seguiram com ele para o baile.

Para a animação da festa e sem se importar com a dor, o músico tocou a noite inteira.
 
A história poderia ter terminado bem. Se não tivesse acontecido uma coisinha na volta para 
casa.
 
Lá vinha Zé Bambau no carrinho, empurrado pelos companheiros. Todos mais tontos que peru 
em véspera de natal. De repente, uma pedra mais saliente no caminho e o pé, que já estava 
machucado, vai com o maior gosto ao encontro da pedra.
 
De longe só ouviu um alto e sonoro “AUUUUUUUUUUUUU!”
 
Teve gente que ao ouvir aquilo, até pensou ser um lobo vespertino.

Com contribuição dos relatos de Pedro Alves Santana (Pedro Cheiro), Antônio Alberto Alves Avelar 
(Toninho) e Guilherme Alves Santana



Durante as entrevistas com os músicos da Banda Lyra, por diversas vezes presenciamos a mesma cena, quando fazíamos a pergunta: “O que te motivou a 
permanecer durante muitos anos na Banda Lyra?” A resposta vinha sempre após um jeito diferente de respirar, um brilho emocionado no olhar e em meio a 
um sorriso inocente. Logo nos contavam uma história acontecida com eles, que eram verdadeiras declarações de paixão a música.

Entre tantas histórias, escolhemos os músicos Pedro Cheiro e Odilon para contar o que faziam para não faltarem aos ensaios e as apresentações da Banda 
Lyra.
 
Na casa do seu Pedro Cheiro, ele nos apresenta o neto Guilherme Alves Santana. Ele não esconde a alegria ao contar que já há quatro anos o rapaz é 
instrutor dos jovens que ingressam na Banda Lyra.

Guilherme tem um jeito muito tímido, ainda mais quando o assunto é ele mesmo. Mas quando fala do avô, a voz desenrola feito carretel e afirma que ele é o 
seu maior incentivador. E foi assim, junto ao Guilherme que nos emocionamos ao ouvir a história do seu Pedro Cheiro, que com a morte do pai, aos nove 
anos de idade, passou a ajudar nas despesas da casa como servente de pedreiro. Para completar mais um pouco o orçamento, levantava de madrugada, 
rachava lenha, vendia o feixe por 200 réis e ainda buscava roupas nas casas das pessoas para a mãe lavar na “prainha”. Mais tarde buscava as baciadas de 
roupas molhadas para a mãe estender no varal. Depois de secas e passadas no ferro à brasa, o garoto entregava-as novamente em domicílio.
 
Por volta dos 11 anos, quando chegava em casa após ter carregado cimento dia todo para os pedreiros, tomava um “banho de caneco”. Naquele tempo em 
Paracatu não havia luz, nem água encanada. Então ele corria para ir aprender música antes que escurecesse.
 
Já adulto, depois de um dia exaustivo de trabalho na construção civil, ia para o ensaio na Banda Lyra. Lá encontrava o maestro Zé Araújo e os amigos músicos 
que também eram todos trabalhadores. Mesmo não tendo toda a energia de um garoto, o cansaço ainda continuava sem ter vez: o gosto de ver músicas 
bonitas como Batista de Melo e Saudade da Minha Terra fazia valer a pena todo o sacrifício.

Para o músico Odilon, a paixão pela música também era tão grande, que nem o córrego quando estava cheio atrapalhava.
 
Odilon morava no Paracatuzinho, do outro lado da cidade, em frente ao Clube Santana. O lugar era cortado pelo famoso Córrego Rico, que ganhou este 
nome porque os bandeirantes acharam varias pepitas de ouro rolando nos seus cascalhos. O córrego era bastante caudaloso e no período chuvoso a 
situação complicava. Para ir aos ensaios ou as apresentações da Banda Lyra, Odilon tirava a roupa e fica apenas de calção para atravessar o córrego com a 
água quase acima da cintura. A cena era a mesma para a ida e volta: braços para o alto, em uma mão a clarinete e na outra a roupa que seria vestida quando 
chegasse do outro lado do córrego.
 
Agora eu pergunto: “É paixão pela música, ou não é?”.

Com contribuição dos relatos de Odilon de Melo Peres (Odilon) e Pedro Alves Santana (Pedro Cheiro)



O seu Zé Araújo, quando veio do Rio de janeiro para morar em Paracatu, trouxe consigo um grande desejo de formar uma banda mirim. Por volta do fim dos 
anos 50 ele começou a ensinar música na Casa de Cultura (antiga Escola Normal de Paracatu) para crianças e jovens.
 
A energia elétrica em Paracatu nessa época era muito precária e como as aulas que o maestro Zé Araújo ministrava de solfejo eram à noite, ele levava 
sempre consigo um lampiãozinho conhecido como “Aladim”. Dessa forma, as aulas não saiam prejudicadas e a banda mirim poderia apresentar também 
enquanto canto coral, em diversas solenidades na cidade.
 
Com o passar do tempo, amadureceu a ideia de organizar uma banda de música com jovens e adultos. O maestro adequou um espaço na sua própria 
residência, na Rua Quintino Vargas, para os ensaios da banda. Era um espaço modesto, mas que satisfazia ao propósito.

Todos que conheceram o seu Zé Araújo são unânimes em dizer que o jeito de ser rigoroso e exigente que ele tinha talvez havia sido herdado do tempo em 
que era militar.Mas ninguém via nisso algo pejorativo, e sim enquanto qualidade, ao lado de adjetivos como atencioso, generoso, além de ele ser uma pessoa 
muito amiga.
 
Podemos acrescentar que o seu Zé Araújo era também um homem muito sensível. Ele sabia que uma banda muito antiga de Paracatu estava em decadência, 
a “Euterpe”. Como a intenção dele não era desativar a “Euterpe”, preferiu evitar convidar os músicos experientes que faziam parte dessa banda e investiu 
em pessoas que não tinham conhecimento musical, mas que manifestavam o desejo em aprender música. Foram exatamente dois anos de preparo, com 
ensaios nas segundas, quartas e sextas. E no dia 20 de outubro de 1961, aniversário da cidade e aniversário do fundador da banda, nasce oficialmente uma 
banda que traz o símbolo da música em seu próprio nome: a Banda Lyra Paracatuense, que passou a se apresentar nas festas religiosas, nas solenidades 
políticas, nas alvoradas, nas celebrações da vida e da morte: batizados, serenatas, aniversários, enterros.
 
Com a banda formada, aí realmente começou o maior trabalho do seu Zé Araújo. Ainda bem que ele era um verdadeiro mestre e sabia que apenas ser 
rigoroso no que se tratava ao aperfeiçoamento e disciplina dos músicos, não bastava. Muitos viam nele um segundo pai, afinal, além de reger ele cuidava de 
cada músico com uma particular atenção. E olha que o grupo, com mais de 40 integrantes, pertencia a diferentes classes sociais, credo, faixa etária.

Como conciliar os trabalhadores que já tinham suas famílias constituídas e que chegavam para ensaiar após um dia de trabalho exaustivo na carpintaria, na 
construção civil, no comércio e tantos outros serviços?
 
Um ambiente acolhedor, em que todos se sentissem respeitados, amados. Era o que o Zé Araújo, a sua esposa a senhora Dirce Araújo e as suas filhas 
ofereciam a todos.

Tudo muito simples, mas carinhosamente arrumadinho, era o local dos ensaios. No intervalo, em cima da mesa, sempre patrocinado pelo maestro, mas 



dedicadamente feito pelas mãos da senhora Dirce, estava o lanche para os músicos. Zé servia com simpatia e não perdia a oportunidade de incentivar cada 
músico a se dedicar com alma na bela arte da música.
 
Comum eram as autoridades, músicos de outras localidades e os próprios paracatuenses parabenizar a banda pela alta qualidade musical. Sempre alguém 
dizia que era difícil encontrar nas cidades do interior do Brasil, uma banda com tamanha qualidade feito a Lyra Paracatuense.
 
Odilon e Curtis, ao nos contar essa história, se emocionam e nos contagiam com sua alegria e saudosismo e quando pensávamos que a entrevista havia 
terminado, eles nos brindam com mais um relato: muitas vezes, quando a Lyra Paracatuense terminava de apresentar em uma solenidade e seus integrantes 
iam até a casa do seu Zé Araújo para guardarem os instrumentos e fazerem um lanche, era comum algum paracatuense pedir para que a banda tocasse 
determinada música. Não importava quem solicitava e quase sempre no romper do silêncio de uma fria madrugada, seu Zé Araújo regia a banda que havia 
tocado para milhares de admiradores, com o mesmo esmero de toda a sua alma, para apresentar a uma única pessoa.

Com contribuição dos relatos de Odilon de Melo Peres (Odilon) e Curtis Rodrigues Bijos (Curtis)



Odilon, com jeito de menino travesso, vira-se o Curtis e cutuca: conta sobre o dia que a Lyra Paracatuense tocou para a sua namorada.
 
Um pouco sem graça, Curtis começou a história dizendo que era o seu primeiro amor e para fazer galanteio e cair nas graças do pai da moça e conquistar a 
pretendente, resolveu fazer uma serenata.
 
Curtis é interrompido pelo Odilon, que comenta: “nos anos 60, em nossa Paracatu, quando a gente gostava de uma moça, tínhamos o costume de fazer 
serenata. Cada um se arrumava como podia: uns faziam a serenata com a vitrolinha, outros tocavam violão e cantavam. Mas o Curtis pediu e foi a banda toda 
para tocar para a moça”.
 
Curtis confirmou: “Eu solicitei ao Zé Araújo que após uma das nossas apresentações, desse uma paradinha em frente a casa da  'pretendida' e executasse 
alguns números lá.

Foi um momento emocionante e acredito foi esse um fator determinante para que eu me casasse com a moça, que durante 35 anos foi a minha esposa”.

Com contribuição dos relatos de Odilon de Melo Peres (Odilon) e Curtis Rodrigues Bijos (Curtis)
 

O músico Curtis relembra que certa vez a Lyra Paracatuense estava desfilando e tocando lindamente nas festividades da cidade de João Pinheiro.

Os fogos de artifícios estouravam sem parar. E, de repente algo incrível aconteceu com ele: um dos foguetes explodiu dentro do seu saxofone.
 
Curtis ficou tão atordoado que foi levado para a casa do prefeito e ficou por lá até recuperar-se do susto.

Ainda meio bambo, quis voltar para acompanhar a banda, mas não aguentou e pela janela “apenas viu a banda passar tocando coisas de amor”.

Com contribuição do relato de Curtis Rodrigues Bijos (Curtis)
 



“Sempre éramos chamados para participar da festa de São 
Cristovão. Tocávamos em cima de um caminhão pau-de-
arara. De vez em quando o caminhão dava uma freada e 
íamos todos para cima um do outro.
 
Por onde passávamos a plateia que estava sentada se 
levantava para aplaudir. Nós da banda ficávamos todos 
arrepiados.

Aqueles aplausos eram motivo de grande alegria! Valiam 
mais que qualquer outra forma de pagamento.”

Com contribuição dos relatos de Odilon de Melo Peres 
(Odilon) e Curtis Rodrigues Bijos (Curtis)
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