
Todas as noites a orquestra do Cassino de Icarahy, em Niterói, atravessava de barco 
a Baía da Guanabara para tocar no Cassino da Urca. Eles aproveitavam a viagem 
para dormir.  Uma noite, a orquestra acordou.  Foi quando trouxe de carona uma 
dançarina espanhola. Ela veio dançando sevilhana, ao som do sambajazz. A partir 
daquela noite, integrou o corpo de coristas da Urca. E a orquestra assimilou as 
castanholas. Inesquecível foi a noite em que o mar invadiu o Cassino, as ondas 
levantando as cadeiras, as mesas, os copos, guardanapos, tudo...  E a orquestra 
não parou de tocar! Era tudo lindo demais. Mulheres maravilhosas, piteiras, estolas. 
Ficava encantada, olhando os carrões das pessoas que vinham à Urca para jogar. 
Quase não havia carros naquela época. Depois veio a mocidade. E aí, só tenho uma 
palavra: Roberto Carlos. Meu pai era crupiê e pagava Bacará. A Virginia Lane jogava 
na mesa dele. Quando ela foi entrevistada no programa da Silvia Popovic, ele foi 
homenageado! As cinzas dele estão na praia da Urca. Lembro bem do tempo da 
TV Tupi. Canal 6. Assistia o programa do Capitão Furacão. Era ao vivo. Passavam 
desenhos e davam prêmios. Ganhei uma boneca linda, vestida de noiva.  É que 
o Cassino não foi só um cassino. Foi  o embrião da Tevê brasileira. As primeiras 
transmissões! Aquelas televisões quadradonas, câmeras enormes... Olho para a 
ruína e vejo Tim Maia, o Rei... Nunca imaginei que iria trabalhar ao lado do lugar 
onde assistia o Chacrinha! Tinha um auditório subterrâneo. E as chacretes. Quando 
terminava o programa, ficavam tudo se prostituindo, embaixo do viaduto. Nos 
anos 1960 havia um ajudante de palco que durante o dia se vestia de homem e 
à noite transformava-se em vedete na Lapa.  Eu servia no quartel e aproveitava 
para ver uma tevezinha. O pessoal no Forte já saia de lá cantando. Era bom demais. 
Depois que a tevê fechou, a Urca não tem mais alegria nenhuma. Vazio, o prédio 
do Cassino foi alugado para leilões de arte. Um dia vieram desocupar e colocaram 
tudo na rua. Lembro de uns sofás verdes bem antigos, com beiradinha e pé 
palito. Ficaram espalhados pela calçada por algum tempo. Muito triste. Mas tinha 
que desocupar. Estava tudo muito deteriorado. O nome Urca revela o paradoxo 
imaginário da nossa cultura pretensamente capitalista, que é também impregnada 
pelo mito da miscigenação. URCA, que nas minhas memórias de infância era nome 
indígena, quer dizer URBANIZAÇÃO CARIOCA, a empresa responsável pelo aterro 
e urbanização dessa área da Baía de Guanabara e do Grajaú. Quando fechou de 
vez, ficou entregue às baratas. Morava gente dentro das cabines. Umas três ou 
quatro famílias. Onde agora é o IED. Nas ruínas do Cassino, um dia, por um segundo, 
não caiu um pedaço de concreto na cabeça de um senhor. Fico imaginando que 
tem refugiados escondidos ali. Às vezes tem filmagens. E umas festinhas. Entram 
e saem macaquinhos toda hora.  Poderiam fazer um museu lá. Tem tanta história...
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