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UM ‘BARULHINHO BOM’
SÓ NO SAPATINHO!
Começando o ano no barulho, mas atenção num
‘Barulhinho Bom’. Isso mesmo, pois em Jahu existe
uma banda com esse nome, ‘Barulhinho Bom.’
Formada por rapazes que se juntaram para tocar a
nossa MPB (Música Popular Brasileira). Um bom
samba no pé cantada para divertir e trazer grandes
recordações dos bons e velhos tempos. Claro que
também tem os sons mais novos, mas é tipicamente
música popular brasileira.
Encontrar boa música hoje em dia não está nada
fácil. Para os ouvidos mais apurados pior ainda.

Contudo, ouvir esses jovens e novos talentos
jauenses cantando os bons sambas de antigamente, ou
mesmo os de agora é ter a vontade de levantar da
cadeira e sair dançando pelo salão, para esquecer não
somente as tristezas do dia, como também para relaxar
ouvindo um bom som.
Entrevistei um dos integrantes da Banda, o
Rodrigo. Espero que gostem e cliquem no link para
ouvir e sair dançando a vontade. Quem tem samba no
pé, sacolejo nas ancas, pode se soltar a vontade, pois a
festa vai começar no ritmo brasileiro.

É NO MOLEJO E NO JEITO BRASILEIRO DE SER
SG – Como começou a banda (sua história) e quem
são os integrantes?
Rodrigo (BBB): Foi de uma descontraída reunião
entre amigos de faculdade, entre 2000 e 2002, que
nasceu o projeto da Banda Barulhinho Bom. (Eu)
Rodrigo (contra baixo); Cristiano – ex-integrante
(cavaco) – e Fabiano (percussão) fundaram então o
grupo, no ano de 2003. Iniciou-se, a partir daí, um
trabalho de pesquisas e ensaios visando o samba raiz,
aqueles sambas imortais que marcaram época.
No início de 2004 começaram as primeiras
apresentações do trio em bares e restaurantes. No final
de 2005, depois de uma paralisação de três meses, a
banda voltou aos ensaios com a entrada de mais dois
integrantes, e então, iniciaram-se as apresentações em
clubes da cidade e região, aumentando o repertório e
diversificando o estilo.
Nos anos seguintes, entraram mais componentes.
Atualmente, a banda é formada por cinco integrantes e
está completando dez anos de estrada. Com a
musicalidade e o jeito simples e descontraído, a banda
apresenta uma assinatura própria, misturando o samba
raiz verdadeira, ao estilo de cada um de seus
integrantes mesclando MPB e Samba Rock em nosso
repertório. Atualmente a banda é formada por mim,
Rodrigo (contra baixo e vocal); Paulinho (Saxofone);
Dido (Bateria); Tom Borges (violão e vocal); e
Fabiano (percussão).
SG – Porquê o nome ‘Barulhinho Bom’?
R-BBB: Foi do samba raiz, verdadeiro, misturado
ao estilo de tocar dos integrantes, que surgiu o
nome: “Barulhinho Bom”. A idéia do nome saiu por
acaso quando começaram os primeiros ensaios com os

fundadores: (eu) Rodrigo, Fabiano e Cristiano (exintegrante). Imaginamos o seguinte; fazer algo simples
e bem feito, sem exagero e bem discreto, daí o nome
‘Barulhinho Bom.’
SG – Onde vocês já tocaram? E se já
participaram de algum concurso musical?
R-BBB: Já tocamos em praticamente todos os
clubes da cidade e alguns da nossa região, hoje
estamos sendo muito procurados para eventos privados
como festas de casamentos entre outros.
Ainda não participamos de nenhum concurso, porém
fizemos uma participamos da gravação de uma música
que o Paulinho compôs para o concurso de 80 anos do
Cristo Redentor, a música se chama Mastro de Veleiro.
link:youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Z4kdqElxy8Q

SG – Têm disco gravado?
R-BBB: Ainda não temos disco gravado, estamos
com projeto para este ano em comemoração a dez anos
da banda!
SG – Por que escolheram somente a música
popular brasileira?
R-BBB: Porque acreditamos ser umas das
melodias e ritmos mais agradáveis do mundo, sem
dizer que somos brasileiros e temos que valorizar o
que é nosso !!! Samba, não tem como ficar parado!
SG – Tocam outro gênero musical?
R-BBB: Não tocamos.
SG – Qual a expectativa para o ano de 2014?
R-BBB: Muitos shows e novas oportunidades e
também a tão sonhada gravação de um DVD ao vivo
em um show de comemoração dos dez anos de banda!
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SG – Conte-nos uma cena engraçada que
aconteceu com o grupo no palco.
R-BBB: Um fato curioso, digamos assim, foi
quando fomos tocar em um clube de uma cidade da
região. Ao chegarmos, encontramos um palco enorme
montado com uma grande estrutura de som e
iluminação. Só que nos avisaram que aquele palco era
para uma outra banda. Ficamos receosos. Na verdade,
furiosos (risos). Foi aí que ficamos sabendo que o
clube resolveu fazer dois ambientes na mesma festa e
que deveríamos tocar em um “canto” sem cadeiras e
sem movimento. Fizemos uma votação para resolver se

tocaríamos ou íamos embora. Resolvemos tocar e pra
nossa surpresa, aos poucos começaram a chegar muitas
pessoas que foram se aglomerando. Resumindo, a
aceitação da nossa banda foi bem maior do que a outra
no palco principal e aquele “cantinho” que nos
colocaram, virou o foco da festa. Apesar da decepção,
foi legal, além de render muitas risadas!!!
Agradecendo ao Rodrigo pela entrevista eis o
contato da banda Barulhinho Bom e o endereço do
facebook, quem sabe para futuros contratos:
www.facebook.com\barulhinhobom

Telefone de contato: (0055) 14-981147805

