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Plauto Cruz, um dos maiores flautistas brasileiros
Pessoa de uma simpatia, uma simplicidade e uma humildade que chegam a comover. Plauto Cruz completa 83 anos no próximo dia 15 de novembro.
Trabalhou como músico sua vida inteira. Viveu intensamente a sua carreira sustentando com dignidade e honestidade a si e aos seus. É reconhecido como um
dos maiores flautistas brasileiros e um dos trinta e cinco maiores do mundo. Tenho orgulho de ter tocado muitas vezes junto com Plauto Cruz em festivais,
bares e espetáculos por todo o estado na década de 80, além de ser seu produtor artístico no Vinha D’Àlho, Bar Macanudo e Embarcação. Plauto agora precisa
de todos nós. E, o mínimo que podemos fazer, pelos deliciosos momentos que nos deslumbrou com sua flauta mágica, é amenizar o seu sofrimento e suas
necessidades.
flautista Altamiro Carrilho.
Mais tarde voltou a trabalhar
para a Gaúcha e para várias outras
emissoras no Brasil, incluindo televisão. Conquistou 60 troféus, destacando-se, entre eles, a Medalha
Simões Lopes Neto, concedida pelo
Governo do Estado; Cidadão Emérito de Porto Alegre, pela Câmara
de Vereadores; e Cidadão PortoAlegrense, pela Prefeitura de Porto
Alegre.
Aos 69 anos de idade, gravou
seu primeiro CD como compositor
e solista, contendo na obra choros,
mazurca, valsa, jazz, rumba, rancheira e samba. Ainda na década de
70, morou em São Vicente, no litoral paulista, onde participou do Regional “Lenha da Casa”, ao lado de
Peri Cunha no bandolim, seu conterrâneo Jessé Silva no violão de
sete cordas, Nelsinho do Cavaquinho, Antenor Senegaglia (violão de
Natural de São Jerônimo/RS em
15 de novembro de 1929, mora em
Porto Alegre há muitos anos. É considerado um dos maiores flautistas
brasileiros, tendo representado o
Estado em diversas turnês pelo Brasil e exterior, especialmente em
shows de chorinho e samba.
Em Porto Alegre, Plauto participou de vários eventos e programas de rádio. Começou na Gaúcha,
no programa “Duque de Antenas” e,
posteriormente, foi para Difusora,
no programa “Hora do Bico”, atuou
na emissora Clube Metrópole, depois na rádio Itaí, e por último na
Farroupilha.
Participou do espetáculo “O
choro é livre”, realizado no Teatro
São Pedro, onde acompanhou o

seis cordas), Arnaldo Loyo Bechelli (surdo), Ricardo Barros Bechelli
(reco-reco) e Aguinaldo Loyo Bechelli (pandeiro). Em 1977, defenderam duas composições, “Provocante” (de sua autoria) e “Meu Pensamento” (Jessé Silva), que tirou o
2º lugar no Brasileirinho (1º. Festival Nacional de Choro) da Rede Bandeirantes de Televisão.
Em 1996, apresentou-se em Buenos Aires como integrante do Grupo Lamento e com Rubens Santos
no espetáculo “Porto Alegre em
Buenos Aires”.
Já gravou mais de 40 LP’s como
acompanhante de grandes músicos
brasileiros, entre eles, Lupicínio
Rodrigues, Jessé Silva, Túlio Piva,
Kleiton e Kledir, Nelson Gonçalves,
Altemar Dutra, Ângela Maria, Silvio
Caldas. Tem quatro LP’s como solista e seis CDs gravados, entre eles:
Engenho & Arte, com Mário Barros;
Plauto Cruz em novos tempos de
seresta; e Plauto Cruz – O Mago da
Flauta, em comemoração aos 70
anos do Banrisul; e Plauto Cruz –
Choros e Canções, gravado com
Yamandu Costa, contendo apenas
canções de sua autoria.
Atuou por mais de três décadas
em vários bares e restaurantes com
música ao vivo de Porto Alegre,
como o Vinha D’Álho, João de Barr o , V i t r i ne G a ú c h a , V i va Ma r i a ,
Embarcação, Pulperia, Gente da
Noite e outros.
Plauto Cruz também tocou com

a maioria dos grande artistas participantes na maioria dos festivais
nativistas, principalmente Califórnia da Canção, Musicanto e Moenda onde foi homenageado na edição
de 2010.
Fontes; samba-choro.com.br,
radiobuzina.com.br, Dicionário
Cravo Albin da Música Popular Brasileira.
Um por todos e todos por
Plauto Cruz. Uma enorme mobilização de músicos, produtores e jornalistas foi deflagrada desde a semana passada visando ajudar Plauto Cruz, que idoso e enfermo já não
caminha mais, não podendo trabalhar, além de ter perdido há pouco
dois filhos. Estão sendo organizados
shows beneficentes para amenizar
a agonia financeira do querido músico. Um deles, organizado pela Coordenação de Música da Secretaria
Municipal de Cultura acontece na
próxima segunda-feira, dia 12, às
19h no Teatro Renascença (Av.
Érico Veríssimo, 307, Porto Alegre/RS), os i n g r e s s o s c u s t a m
R$15,00 e serão destinados a Plauto Cruz. Se você tiver oportunidade de participar (apresentando-se
ou assistindo), não deixe de fazê-lo.
Pode também depositar qualquer
q u a nt i a n a c o nt a c o r r e nte d e
PLAUTO DE ALMEIDA CRUZ E/
OU , A g ê n c i a 0 4 3 2 , c o n t a
24653-8 da Caixa Econômica
Federal.

