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o Pacottio 

já mostrava a 

preferência naciol/al 

Jornalista 

Jolio Bastista, 

o Bolâo, 

um dos 

fundadores 

do bloco 

do bloco, o cozinheiro 

Nicodemo sacudia 

o esqueleto 

oc ieel aele A rlll o ri al Pa tafís ica 

Rusticana - o Pacotão. COIll es te 

tít ulo a gente illl agina Clu alquer 

co isa, Illenos Ulll bl oco el e ca rnava l, nào 

é? Mas as aparências enganalll. 

Tu elo cOlll eçou no Clube ela Illlprensa 

de Bras l1i a, elll 1977, nUllla Illanhã el e 

sábado, quanelo Ulll grupo ele jornali stas 

reso lve u fazer a brin cad e ira para 

"homenil gear" o Paco te de Abril , jogado 

pelo então pres idente Ge isel sobre as 

cos tas do nosso povo. Com o Congresso 

N dc io n .1 1 fec had o e a Co nstitui ção 

alt erada p,l ra gilrantir po r mais al gulll 

tempo o regime arbitrário, só nos res tdva 

mes mo pular o carnaval. 

Resg,it,111e10 a traeliç,lo elos blocos ele 

sujo (e bo ta sujo ni sso), a turma saiu com 

p o uco mai s d e ce m p esso ,l s, p ela 



Durante anos, 
milhões de foliões 

desfilavam e destilavam 
críticas ao regime militar 

con tramão da avenida W·3, ca rregando 

es tandartes e faixas com sá tiras políti cas, 

n ossa m arca reg istr ada até ho j e, 

cantando o samba "Saudade da Beleza", 

de Cláudio Lysias, G uarabyra e Carl ão. 

Era fevereiro de 1978 e dizem alguns 

que invadimos o desfil e o fi cial das Escolas 

de Samba, passando pelo meio de uma 

delas em sentido contrá ri o, mas isso eu 

não posso afirm ar porque, como todos 

sabem, a gente quando bebe esquece o 

que faz. Só confirmando com o Charl es 

Preto, nosso presidente vitalíc io. 

Só se i qu e no ano passa do fomos 

enred o da ca m peo níss im a ARUC 

(Assoc iação Rec rea ti va Un idos do 

Cruzeiro) e que nes te ano completamos 

a maio ridade. É isso aí, 21 anos mas com 

um corpinh o de 15! 

Durilnte o desfi le os co mpanheiros 

recl amMilm que eu nunca esc revi, em 

min has c rô nicas, um a Lí nica p,l lav r,l 

sob re o Pilco tão. Q u ase m o rri ele 

ve rgo nh ,l , Illa s es to u aq ui par,l m e 

red imir dess,l [,l lt a grilvíss im,l, ilnt f'S que 

descontem sp te pontos clil min h,l c,l rl ei r,l. 

110 pacotão previu: 
aiato/amos /I 

(1984) 

Sou folião do Pacotão 
Só ando na contramão 
Saio de noite, durmo de dia 
Amigo de mulher vadia 
Mergulho na boemia 
Durante a semana inteira 
De segunda a quinta-feira 
É uma só bebedeira . 
Mas a sexta não me engana 
É programa de amador 
Durante o fim de semana 
Tenho uma vida caseira 
Juntinho da companheira. 
Sou do contra sim senhor. 
Não devo nenhum favor 
A banqueiro ou empresário 
Acho tudo salafrário 
Gente que nào paga imposto 
Eu pago (não é por gosto). 
O meujá vem descontado 
Quando recebo o salário. 
Merreca de aposentado' 
Prefiro feira a MERCADO 
Esse deus onipotente 
Que agora manda na gente 
Segundo os neoliberais 
A meu ver tá tudo errado 
Já cstou ficando louco 
Pois enquanto eu ganho pouco 
Tem cara ganhando demais. 
Assumo, sou saudosista, 
Sou até social ista . 
Por favor. nào leve a ma L 
Mas minha grande alegr ia 
É falar mal do gO\'crno 
Pra brincar meu carnava l. 


