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Revista Sopa de Siri
na versão impressa foi 

suspensa a partir da edição 113,
abril/2020, por tempo 

indeterminado, até que o 
Coronavírus perca sua força 

e não ameace mais 
a saúde e a vida

das pessoas.

19 ANOS
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LITERATURA

NOSSA LÍNGUA
TRIBUNA LIVRE
ARTES VITUAIS

LUGARES INCRÍVEIS

Em fevereiro a SOPA comemorará 20 anos!

Valentim Schmoeller Ivani  Gall de Souza e Silva
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           03  |  SOPA DE SIRI

Leitor - 07.01 Fotógrafo 08.01 Empresário Contábil 12.01 Compositor
    15.01

Farmacêutico
     20.01

Cabeleireiro/Esteticista
              19.01

Aposentados
     24.01

Portuário
  30.01

 Carteiro
   31.01

 Mágico
  31.01

Nossa homenagem ao Marcelo da    AIC 
CONTÁBIL, e sua competente equipe. 
Há 20 anos cuidam da contabilidade da 
S o p a  d e  S i r i .
  Rua Almirante Barroso, 129 - ITAJAÍ SC

Datas cemorativas de Janeiro

Nossa homenagem a Miro e Eliane

Rua Tijucas, 165 - ItajaíFone 3348-2127 
da  e competente equipeFARMAVALE

Nossa homenagem para 
Adriana Vilain e equipe.
47 9 9643-9153-Itajaí



































SOPA DE SIRI  | 20

música

47 99643-9153

Bossa Nova - Há quem diga que a bossa é parte do 
samba e há quem diga que são coisas diferentes. Com 
ela surgiu João Gilberto, Tom e Vinícius, uma misturinha 
de jazz e samba. 

Funk - O funk carioca é outro gênero totalmente 
brasileiro, que hoje acompanha o reggaeton como um 
dos estilos latinos mais exportados atualmente. 
Começou como uma expressão da cultura da 
periferia, com samples do hip-hop e letras explícitas. 

Rap - Cresceu muito nas últimas décadas e ocupa uma 
grande parte do que toca nas rádios. Com a cara do 
Brasil, as letras falam da realidade de quem mora, 
especialmente nas periferias.

MPB - Representa a junção de vários estilos e 
influências, com artistas diversos. A MPB surgiu na 
época da ditadura militar, com alguns gigantes da 
música: Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis.

 Nossa música teve canções de protesto e 
movimentos como Jovem Guarda e Tropicália. 

 Não existe nada como a música brasileira. Poucos países podem se orgulhar de ter uma 
história musical tão incrível, que influenciou o resto do mundo como a do Brasil. De Tom e Vinícius ao 
Clube da Esquina, passando por Cartola, Gonzaguinha, Elis Regina, Tião Carreiro e Pardinho.

Um pouco dos estilos musicais que mais marcaram o Brasil nos últimos tempos.

Sertanejo - Surgiu como uma representação do povo do 
interior, especialmente do sertão; um estilo tradicional, que 
começou com os caipiras que entravam com a roda de viola 
cantando sobre as alegrias e angústias da vida na roça.

Samba - Nasceu na Bahia, com influência africana, nas 
chamadas rodas de samba, muito parecidas com rodas de 
capoeira, desembarcou pouco tempo depois no Rio, onde 
rapidamente se popularizou e foi se tornando parte da 
identidade nacional. Tudo começou como uma campanha do 
então presidente Getúlio Vargas, que queria que o samba 
virasse um símbolo brasileiro. O estilo ficou gigante quando 
chegaram os Carnavais e vieram as escolas de samba, o 
samba-canção, os sambas-enredo, a bossa nova o pagode e 
vários outros gêneros.

 Os ritmos e cantos africanos, as músicas eruditas 
europeias e até os ritos tradicionais indígenas, a história da 
música brasileira começou cheia de influências; a diversidade 
de estilos é a própria diversidade de paisagens, afinal o 
campo pede uma trilha sonora um pouco diferente da praia, 
que pede uma trilha diferente da caatinga.

brasileira


















