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ENTREVISTA D’OS BÃO NA RÁDIO IMPRENSA
LOC : Estamos aqui no estúdio com a Banda... etc. Vou pedir para a banda
se apresentar, um por um.
CEB : Meu nome é Alexandre de Carvalho, meu Bão nome é
Cebolinha. Toco guitarra base e sou o vocalista da banda.
MAR : Meu nome é Marcus Vinícius, meu Bão nome é Marquinho.
Toco bateria. Etc.. Apresentam-se As Boa que estiverem no estúdio e
o Flávio e o Mourão (Como compositor e canjeiro).
LOC : Qual o tipo de som que a banda leva?
CEB : Clean, como o visual da banda. Sem ofender só com a intenção
de difundir o bom humor. Músicas como fusquinha verde (fala um
pouco dela e leva um pouco no violão) e megastar (idem), servem só à
nobre causa de divertir.
MAR : Mas existe o Suvaco.
BRN : De quem
LOC : Qual é a história desse nome da banda ?
PAU : Conta a historia toda (escolha no Queen’s Legs, Participação do
Mourão e as boas idéias que vieram da escolha desse nome)
LOC : E As Boa como surgiram ?
EMR : Conta a história do Zeppelin, como conhecemos as garotas.
LOC : É verdade que vocês são todos parentes?
CEB : Bom o miolo inicial é o resto é adotado. Fala um pouco sobre o
parentesco.
PAU : Fala um pouco sobre a história das bandas paralelas e como
surgiu a idéia de juntar os primos e irmãos.
LOC : É verdade também a história que vocês já tocaram com os Paralamas
?
CEB : Não é nada disso que vocês estão pensando. Não foi no
Metropolitan, não foi no Maracanã e nem no Rock’n Rio 1. Foi na
garagem da minha vó em Mendes mesmo, há mais ou menos 300
anos. Conta a história daquele Reveillon.
LOC : Como estão os contatos com as gravadoras, já que vocês têm
padrinhos tão importantes ?
BRN : Nós estamos em contato com todas as grandes gravadoras,
mas elas não estão em contato com a gente. É só uma questão de
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tempo. Nós já até mandamos cartões de Natal descompromissados
para os futuros contatos.
PAU : A banda começou, na verdade, pelo interesse de uma figura
influente de uma grande gravadora, grande mesmo. Daí montou-se
toda a mega estrutura dos Bão. Não há nada certo com ninguém, só
flertes de leve, estamos abertos, no bom sentido de dentro pra fora.
LOC : Como são os Shows da Banda e como entrar em contato com vocês :
CEB : Prefiro deixar o pessoal que assiste falar, Vai Mourão.
MOU : Fala do Show
PAU : Os telefones são etc.
LOC : Como são os Shows da Banda e como entrar em contato com vocês :

