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Zazá lança CD com músicas de serestas

V
olta ao jardim, o primeiro CD do servidor
aposentado Walter de Araújo Zazá Filho, é

um tributo aos bons tempos de serestas e bailes. "É
podervoftar a um dos melhores tempos de minha
vida, ajuventude", destaca  músico ! que se aven-
turou em uma produção independente, lançada no
início deste ano. No CD, músicas como 'As Rosas
Não Falam", "Negue", "Fascinação" e "Carinhoso"
recuperam uma fase romântica da história da MPB.
Amigos —A paixão pela música vem desde a infân-
cia. Zazá aprendeu a tocar "de ouvido" e, naquela

época, um acordeom era seu grande companhei-
ro. Hoje, ele canta e toca em festas organizadas
pelos amigos. Foram eles, inclusive, que o incenti-
varam a lançar o CD, pois sempre pediam para que
Zazá gravasse fitas para presenteá-los.

Conhecido na Assembléia por ser o precursor
do Centro de Apoio Audiovisual, o servidor tem
dois shows agendados para os próximos meses.
Em julho, cantará no Baile da Cidade", em Bambuí,
e, em 31 de outubro, vai se apresentar no Teatro
da Assembléia, pelo Projeto Zás.
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Raul longe da Usina

N
ostalgia, realidade, poesia, sonhos. Essa
combinação deu origem ao "Longe da Usina

e outros poemas", terceiro livro de Raul de Castro, do
gabinete do deputado Ivo José (P1). Segundo Raul,
esse é o úfflmode uma trilogiaformada por "Poesia de
Meninos", que trata do amor na perspectiva de uma
criança; seguido por "Corpo e Sonho", um avanço na
visão do amor que alcança a adolescência; e o "Longe
da Usina, que mostra uma visão amadurecida dosen-
timento.

Raul foi funcionário da Usiminas e ainda trabalhava
na siderúrgica, quando publicou os dois primeiros livros.
Em 1995, elefoideSido com outrostrês mil emprega-
dos. O "Longe da 1Sfra"é uma homenagem atodosos
companheiros que fizeram parte daquela época", desta-
ca ' Raul também é oautor da arte da capa do livro.
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