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Um violino afinado com a ética
Maestro que recebeu de volta instrumento esquecido em táxi diz ter renovado
esperanças na cidade

Oreencontro de dois amigos que só se desgrudaram por cinco dias em mais de três décadas. Assim pode
ser descrita a devolução de um violino francês ao seu dono, o regente da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio,
Mateus Araújo. O instrumento foi esquecido no táxi de Júlio César de Souza na última quarta-feira, após uma
corrida entre a Gávea e o Centro. Desesperado, o músico postou uma mensagem nas redes sociais pedindo
ajuda pare recuperar o objeto. A publicação viralizou e, graças aos compartilhamentos, chegou até a filha do
taxista, Ana Júlia, de 17 anos, que avisou ao pai da postagem.

Agradecimento. O maestro Mateus Araújo abraça o taxista Júlio César de Souza

A devolução aconteceu na tarde de ontem, no restaurante do qual o taxista é sócio, em Del Castilho. Após
um abraço emocionado, o músico retribuiu a atitude do motorista com um pequeno show. Diante da calçada do
estabelecimento, tocou trechos de clássicos da música popular brasileira, como “Garota de Ipanema” e “Wave”.
O maestro disse ainda que faz questão de ter o taxista e sua família na plateia de um dos próximos concertos.

— Que bom que deu certo e consegui recuperar meu violino. Já é tão difícil viver de música nesse estado. A
gente renova a esperança na cidade com atitudes como a deste taxista. Faz crer que ainda existe muita gente
boa — afirmou o músico, que também se dedica ao projeto Ação Social pela Música no Brasil, através do qual
ensina crianças e adolescentes de comunidades como Complexo do Alemão e Morro dos Macacos.
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