
 

 



Depoimento de Cesar Gavin (Produtor musical) 

O ano era 1986. Eu já frequentava a loja de discos aqui em 

São Paulo, a Baratos Afins e pude comprar a coletânea 

"Não São Paulo" e posteriormente o Vol. 2, que tinha a 

banda 365. Fiquei curioso porque eu já acompanhava a 

carreira do grupo Lixomania e sabia que o Miro de Melo 

(baterista) havia montado uma banda nova com o Mingau, 

que tinha acabado de sair do Ratos de Porão. Eu não 

imaginava que estava à espera de uma das bandas que iria 

me influenciar pela vida. Escutei "Grândola Vila Morena", 

uma releitura do cantor português Zeca Afonso. E 

ansiosamente eu aguardava o LP. Não demorou muito para 

sair (primeiramente) um EP, que continha as músicas 

"Canção Para Marchar" e "São Paulo", esta que virou 

espécie de um hino. Quem mora em São Paulo vive o que a 

letra relata: "Frio e garoa na escuridão / Sem São Paulo / O 

meu dono é solidão...". Que coisa linda isso! Mas não era 

só a letra. A música batia forte! Um som diferente, com 

pitadas do punk rock inglês (que eu ouvia muito naquele 

momento da vida), mas com uma linguagem brasileira, 

feita para nós! 

E no dia do meu aniversário de 17 anos (1987) eu ganhei 

um presente de uma amiga, o tão esperado LP do 365. Meu 

Deus!  Só de lembrar me arrepia! Liguei a vitrola, agulha no 

ponto e... "Guerra e Paz / Way Of Life..." ou "Grandes olhos 

na terra / Não há nem paz nem guerra... ohohoho" . 

Naquele mesmo dia tive uma decepção amorosa e ai o 

minha trilha sonora foi "Chore a perda do seu grande amor 

/ Reze sempre para o seu salvador / Eu não sigo mais o teu 

caminho / Minha fúria é o teu espinho... / Fúria de viver / 

Fúria de viver". Esperei 3 anos para o segundo álbum, o 



"Cenas de Um Novo País" e constatei que a sonoridade era 

a mesma. O 365 passava a mensagem das nossas vidas 

como "Somos filhos de uma era / Sem rosto, sem coração / 

Sentimento gelado / Sem emoção" ou "Virar as costas para 

o mundo / E morrer em um segundo/ Ressuscitar ao som 

do mar e a luz / Do céu profundo". 

Conheci Miro de Melo e a banda toda em 1995 quando eu 

trabalhava na MTV. Estivemos juntos algumas vezes 

naquela época dentro da emissora. 

Os anos se passaram e em 2005 eu era produtor musical 

da TV Gazeta no programa Mulheres e tive o prazer de 

agendar o 365 por 2 vezes para se apresentarem  e 

divulgar o lançamento do álbum "Do Outro Lado do Rio". 

 

Em 2012, tive a honra de desenvolver o site desta banda 

que me inspirou tantas vezes na vida. 

 

Depois do 365, "nunca mais (somos) seremos os mesmos"! 


