
Ícone do rá-
dio mineiro
e, por que
não, do brasi-
leiro, Tutti

Maravilha é a alma do “Ba-
zar Maravilha”, programa
que completa 25 anos no
ar, na Inconfidência FM
(100,9 MHz). “Ele é bem in-
formado, espirituoso, hábil
para falar com o público e
para entrevistar os convida-
dos. Fala feito cada um de
nós, com simplicidade,
mas tem charme, o que é
imprescindível para o rá-
dio”, avalia a comu-
nicóloga Sônia Pessoa,
coautora do artigo “Bazar
Maravilha: 20 Anos de Cul-
tura e Entretenimento nas
Gerais”, publicado cinco
anos atrás.

Braço-direito do apre-
sentador entre 1993 e
2005, o ex-produtor Clei-
ber Pacífico revela que,
atrás do jeito aparentemen-
te espontâneo de Tutti, há
um profissional rigoroso.
“Não é à toa que ele passa
credibilidade. É exigente
na apuração, dedicado na
preparação do roteiro e
tem dimensão da importân-
cia da fala dele para a socie-
dade”, descreve, citando
aquela que julga a mais im-
portante dentre as campa-
nhas promovidas pelo apre-
sentador. “Foi um dos pri-
meiros na mídia brasilei-
ra a defender e difun-
dir o uso da cami-
sinha. Até a
Sônia Bra-
ga re-

conheceu isso, quando fez
uma participação por telefo-
ne e comentou que nem nos
Estados Unidos se falava
abertamente no assunto”.

NOME EXPRESSIVO

A literatura e, é claro, a
música fizeram de Tutti um
nome expressivo da cena cul-
tural mineira, inspirando o
apelido pelo qual ficou famo-
so o radialista, Ailton José
Machado na carteira de iden-
tidade.

O apelido veio de um li-
vro infantil. “Estava brincan-
do na rua quando uma vizi-
nha, Irene o nome dela, me
chamou na janela e disse:
‘Você é a cara do gatinho do
livro que eu li. Ele se chama
Tutti, e agora eu só vou te
chamar assim’. Acabou pe-
gando entre a molecada, que
não parava de me gozar”, re-
corda o belo-horizontino, na-
quela época morador à rua
Amapá, na Serra, bairro na
região Centro-Sul da capital.

Já o complemento é uma
l e m -

brança da época dos festivais
e dos tempos de produtor de
shows. Nas décadas de 1970
e 1980, Tutti foi o responsá-
vel por manter a agenda cul-
tural belo-horizontina em
dia com o eixo Rio-São Pau-
lo, trazendo para a cidade no-
mes como Vinicius de Mo-
raes, Chico Buarque, Maria
Bethânia, Gal Costa, Caeta-
no Veloso e Gilberto Gil,
além de espetáculos teatrais.

O reconhecimento ao seu
trabalho como produtor veio
nas letras garrafais de uma
manchete cravada pelo jor-
nalista Edmar Pereira, então
editor de cultura do jornal
“Diário da Tarde”. Em um jo-
go de palavras, “Tutti Mara-
vilha traz mais um pra gente
ver” citava um verso do re-
frão de “Fio Maravilha” (que
virou “Filho Maravilha”).

A música de Jorge Ben
(Jor, posteriormente), inter-
pretada por Maria Alcina,
acabara de levar a menção
honrosa do júri popular no
Festival Internacional da
Canção de 1972. “Mal pisei
no Chico Nunes (o teatro
Francisco Nunes, localizado
dentro do parque municipal,
no centro de Belo Horizon-
te), e o pessoal começou a
me chamar de Tutti Maravi-
lha”, diz ele, que largou a
produção após levar um ca-
no, para logo em seguida es-

trear no rádio.

O ouvido musical de Tutti
Maravilha é herança mater-
na. “Minha mãe era roquei-
ra, comprava discos, botava
para tocar e dançava na sa-
la. Também me colocou pa-
ra aprender acordeom, mas
não consegui. Meu negócio
é mesmo ouvir”, assume.

Ilma Carvalho Machado
faleceu quando Tutti tinha
13 anos, mas ele segurou as
pontas com o bom humor
que credita ao pai, José Ma-
chado, e leva da intimidade
para o estúdio.

Aquariano de 13 de feve-
reiro, Tutti atribui às sete ca-

sas concentradas nesse sig-
no em seu mapa astral a in-
dependência que o levou a
sair de casa aos 21anos.

Elis Regina foi uma das
amigas com quem morou,
em São Paulo. Tutti viveu
também em Arraial d’Aju-
da (BA), até hoje seu refú-
gio litorâneo. Mas é em
BH, onde nasceu, que se
sente em casa. “Consegui
fazer um porto especial
aqui”, afirma ele, que se
diz caseiro. “Tenho ascen-
dente em câncer. Adoro
cuidar da casa, igual à mi-
nha mãe também fazia”.

Quando eu tiver
sessenta e poucos

A carteira de identida-
de de Tutti Maravilha,

além de seu nome de re-
gistro, revela os 62 anos

que o radialista não aparen-
ta. “Outro dia, a Zélia Dun-
can me disse: ‘Tutti, você
não envelhece’. E eu respon-
di: ‘Não tenho tempo para
envelhecer’. Se estou apaixo-
nado, acordo com 18, 15
anos. E tem vezes que estou
tão cansado que acordo
com 90, mas passa rápido.
Essa coisa cronológica é só
no papel”.

Boas noites de sono e ca-
minhadas matinais são o se-

gredo da sua boa forma
aos 60. A receita fica com-
pleta com a comida “natu-
reba”. Na juventude, abra-
çou a macrobiótica, que te-
ve entre seus divulgadores
Gilberto Gil.

O músico, que posou
comendo arroz integral
com hashi na capa do dis-
co “Refazenda” (1975),
não precisou fugir da dieta
quando veio à capital para
um show produzido por
Tutti. “Por sorte, Beagá ti-
nha um único restaurante
macrô, o Flor de Lótus, e
eu o levei lá”.

Sua vida é um
rádio aberto

Para ouvir Devolvemos a Tut-
ti Maravilha a pergunta que ele
faz aos entrevistados na seção
“Os dois dez da discoteca de...”
Com adaptações, ele apontou
uma faixa de cada um dos ar-
tistas que compõem sua trinda-
de musical. Confira as escolhas
de Tutti no blog Playlist, no
portal do Pampulha (jornal-
pampulha.com.br).

Para ver Em parceria com o
Pampulha, a TV O TEMPO
acompanhou o “Bazar Maravi-
lha” direto do estúdio da rádio
Inconfidência, na tarde da últi-
ma segunda, dia em que os
ouvintes fazem a programação.
O produtor multimídia Cristiano
Trad também conversou com
Tutti Maravilha sobre os 25
anos do programa, dentre
outros assuntos. Assista
no portal O TEMPO
Online (www.otem-
po.com.br/videos).

Ouvido musical é
herança materna

Bons discos e shows tam-
bém ajudam Tutti Maravi-
lha a manter o pique aos 62
anos. “As pessoas ainda
acham que, aos 60, você
tem de estar em casa vendo
TV. Mas eu vou pro rock.
Adoro show que tem pista,
porque aí danço sem parar,

no meio da galera”, entusias-
ma-se, mesmo reconhecen-
do que já foi mais noturno.
“Hoje sou mais seletivo.”

Metamorfose ambulante
assumida, Tutti está sempre
mudando o visual, e a músi-
ca, mais especificamente a
dos Beatles, não poderia fi-

car de fora também neste
caso. Quando o assunto é
cabeleireiro, é fiel a José
Dias, amigo que lhe apli-
cou o som do quarteto. “É
daqueles que eu sento na
cadeira, e ele fala: ‘Não es-
tá na hora de cortar’. Eu le-
vanto e vou embora”.

Débora

Fantini

Tempo bom
Tutti nos anos
1980, na sua épo-
ca de produtor

Uma metamorfose ambulante

Sem papas
Um dos primei-
ros na mídia a
defender o uso
de preservativos
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