
Biografia 365 

 
25 Anos depois...  
 

Há 25 anos o refrão: "Sem 

São Paulo, o meu dono é a 

solidão, diga sim que eu digo 

não", era cantado por toda 

uma geração pelos quatros 

cantos do país. 

"São Paulo", música escrita 

pelo vocalista Finho, é uma 

homenagem da banda paulista 365 à cidade onde eles nasceram e cresceram. 

 

A música, que se tornou um clássico do Rock Nacional, é uma das faixas do 

primeiro disco da banda, que agora completa 25 anos de lançamento. 

 

Este primeiro disco, colocou o 365 como uma das mais importantes bandas da 

sua geração. 25 anos depois, Finho, Ari Baltazar, Miro de Melo e Luiz 

Cecilio, comemoram este feito com uma turnê nacional, que começará dia 

28/01/2012 pelo SESC Belenzinho, e com convidados especiais: Mingau 

(Ultraje a Rigor), Mau (Garotos Podres) e Fabio Golfetti (Violeta de Outono). 

 

Esta turnê viajará pelos quatros cantos do país, onde o 365 fará uma releitura 

de toda sua carreira, prometendo fazer shows memoráveis. Imperdível! 

 

 

Biografia individual 

 
Miro de Melo (Bateria) 

 

Paulistano. Fundador da 

banda 365 em 1985, gravou 

todos os discos do grupo e 

como baterista, é autodidata. 

Sua pegada é ao mesmo 

tempo pesada e pessoal, 

dando personalidade à 

sonoridade do grupo. 
 



Além do 365, Miro tocou nas lendárias bandas punk Lixomania e Fogo 

Cruzado. 

 

contato: mirodemelo@banda365.com.br 

 

 

 

 

Finho (Voz) 

 
É um dos principais letristas de 

sua geração, compôs seu 

primeiro poema aos 11 anos de 

idade, junto com o Ari compôs 

uma das principais músicas do 

rock brasileiro (São Paulo), foi 

vocal e letrista em todos os 

discos da banda, considerado 

pela sua geração um dos maiores compositores dos anos 80, e até hoje suas 

letras são cantadas pelo Brasil afora.  

 

Em 2011, Finho lançou o livro "Poemas de Combate", que é uma união de 

suas letras e poemas escritos por 

ele desde 1977.  

 

contato: 

finho@banda365.com.br 

 

 

 

Ari Baltazar (Guitarra) 

 
É um dos principais 

compositores do grupo, junto 

com Finho. Gravou todos os 

discos do grupo e é até hoje uma 

das pessoas fundamentais da 

banda. 

 

Ari participou de inúmeros 

shows, jams e gravações  

ao lado de artistas renomados 

com Nasi, Frejat, Philippe Seabra (Plebe Rude), Wander Wildner, Supla, 

Steve Diggle (Buzzcoks) e Nick Cash (999), este num show em que além de 

tê-lo acompanhado, teve a honra de ter lhe emprestado a sua guitarra 
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Telecaster. 

 

contato: aribaltazar@banda365.com.br 
 

 

 

Luiz Cecilio (Baixo) 

 

Baixista que formou seu 

estilo em torno do rock'n'roll 

e do punk rock. Atuou em 

algumas bandas 

independentes, sempre como 

compositor e músico.  

 

Em 2010 lançou o EP 

"Ascensão" com a banda Medievaz e durante dois anos fez shows em 

várias cidades com um projeto tributo ao Sex Pistols, The Clash, junto com 

Redson Pozzi da banda Cólera.  

 

Aos 21 anos foi convidado para integrar a banda 365 que vai lançar seu 

próximo trabalho em 2012 

 
contato: luizcecilio@banda365.com.br 
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