
 

ENTREVISTAS 
Por:  
Manoel Cristiano 
Foto: Manoel Moreira e Cesar Gavin 

“Um insulto aos meus ouvidos são aqueles que cantam sofrendo” 
Cesar Gavin, apresentador do Vitrola Verde, revelou os principais discos que influenciaram em sua carreira 

 

  

 

 
Cesar Gavin, referência no jornalismo rock e é apresentador do Vitrola Verde 

Na cena musical do underground paulista desde 1982 e a partir de 1994 como radialista e apresentador de 

alguns programas voltados para música,Cesar Gavin trabalhou também como produtor musical nas emissoras 

de televisão MTV, TV Cultura, SBT, Record, Rede TV, Gazeta e teve uma passagem significativa nos canais 

fechados Multishow, Canal Futura e Canal Brasil. Expandiu os seus conhecimentos também como produtor 

executivo, gerente artístico e produtor musical na gravadora Trama, de 1998 a 2003. 

Em uma nova empreitada em 2010 foi um dos idealizadores e criadores, assumindo o microfone de 

apresentador e produtor musical do programaRock Cultura, na rádio Cultura Brasil, além de ter sido 

programador musical pelo Senac – SP. 

Formou-se em Pós-graduação em Docência do Ensino Superior pelaUniversidade Gama Filho. Graduado 

em Geografia (PUC /SP), com monografia em música e comunicação, é comunicador profissional e produtor 

executivo pelo DRT (Departamento de Radiodifusão e Televisão) e associado do Sindicato dos Radialistas. 

Atualmente é social media advisor na Super Vinyl. O Portal de Jornalismo Iesb entrevistou o apresentador do 

programa documental de jornalismo rock na web, Vitrola Verde. 

 

 

 
O primeiro vinil que Cesar Gavin comprou foi Rock And Roll Over do Kiss (foto) 
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Portal de Jornalismo: Qual foi o primeiro vinil que você comprou? 

Cesar Gavin: Rock And Roll Over do Kiss 

 

Portal de Jornalismo: Qual é, em sua opinião, o melhor vinil do rock nacional brasileiro? 

Cesar Gavin: Voluntários da Pátria do Voluntários da Pátria (Baratos Afins, 1984) 

 

Portal de Jornalismo: Qual foi o último vinil ou cd que você comprou? 

Cesar Gavin: Last Of Our Kind do The Darkness 

 

Portal de Jornalismo: Um vinil ou cd que mudou a sua vida? 

Cesar Gavin: Destroyer do Kiss 

 

 
Do underground paulista para o web com o programa Vitrola Verde 

Portal de Jornalismo: Um vinil ou cd que mais ouviu até hoje? 

Cesar Gavin: The Dark Side Of The Moon do Pink Floyd 

 

Portal de Jornalismo: A melhor capa de vinil de todos os tempos? 

Cesar Gavin: Have Guitar Will Travel do Bo Diddley 

 

Portal de Jornalismo: Um vinil ou cd que gostaria de ter gravado? 

Cesar Gavin: Back in Black do AC DC 

 

 

Para Cesar, a melhor banda de São Paulo é o Ira! 
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Portal de Jornalismo: Um vinil da década de 70 que recomenda? 

Cesar Gavin: Machine Head do Deep Purple 

 

Portal de Jornalismo: Um vinil da década de 80 que recomenda? 

Cesar Gavin: Combat Rock do The Clash 

 

 
Radialista de profissão, Cesar Gavin trabalhou também nas emissoras MTV e TV Gazeta, entre outras 

Portal de Jornalismo:  Um vinil ou cd da década de 90 que recomenda? 

Cesar Gavin: Time’s Up do Living Colour 

 

Portal de Jornalismo: Qual é o vinil ou cd de rock n roll você recomendaria para os grupos de pagode e 

forró? 

Cesar Gavin: Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols do The Sex Pistols 

 

Portal de Jornalismo: Para qual banda você seria capaz de compor uma canção? 

Cesar Gavin: Inocentes 

 

Portal de Jornalismo: Um cantor ou cantora que é um insulto aos seus ouvidos? 

Cesar Gavin: Aqueles que cantam sofrendo. 

 
Cesar Gavin, atualmente, é social media advisor na Super Vinyl 

Portal de Jornalismo: Qual a melhor banda de São Paulo: Titãs, Ira! e o Ultraje A Rigor? E monte sua 

banda, um vocalista, um guitarrista, um baixista, um baterista e um tecladista? 

 

Cesar Gavin: Posso resumi isso em uma única banda? Ira! 

 

Serviço: 

Acompanhe o programa web Vitrola Verde pelo site: http://www.vitrolaverde.com.br 
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