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Pedro  Sertanejo 
(Euclides da Cunha, 

26 de abril de 1927 — 3 
de janeiro de 1997) foi 
um músico brasileiro, 
o pioneiro do forró em 
São Paulo. Era sanfonei-
ro, compositor, radialis-
ta e fundador do primei-
ro selo independente, a 
Gravadora Cantagalo. 
Em 1956 realizou a pri-
meira gravação, compa-
nhado de seu conjunto, 
pela Copacabana, in-
terpretando o xote “Ro-
seira do Norte” de sua 
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autoria e Zé Gonzaga e 
a polca “Zé Passinho na 
festa” de sua autoria. Em 
1958, já na Todamérica, 
gravou de sua autoria, o 
baião “Balaio do norte” 
e o forró “Forró brejei-
ro”, tocando acordeom. 
Em 1959 gravou a polca 
“Euclides da Cunha”, de 
sua autoria, em referên-
cia ao nome de sua ci-
dade natal, e a rancheira 
“Caipirinha” de Nadim 
de Correia Marques. 
Em 1964 fundou o selo 
Cantagalo, dirigindo a 

gravadora por toda a 
década de 1960. Nes-
se período, convidou 
Dominguinhos, então 
iniciante, a gravar LP 
destinado ao público 
migrante nordestino. 
Pedro Sertanejo, gravou 
ao longo de sua carrei-
ra mais de 100 LP’s. Um 
brilhante sanfoneiro 
que deixou sua contri-
buição enobrecendo a 
Música Regional Serta-
neja.

Movimento SP Forró defende na Câmara 
dos Vereadores, orçamento para forró no  

Município de São Paulo

O movimento nas-
ceu com objetivo 

de fomentar e valori-

zar o fazer artístico dos 
forrozeiros de SP e com 
a luta de seus compo-

nentes conseguiram em 
assembleia sobre o or-
çamento da cultura na 
câmara dos vereadores, 
rubrica de 800 mil reais 
para contemplar o forró 
de raiz em São Paulo. 
O movimento já reali-
zou 20º reuniões gerais 
, duas com o secretario 
da cultura Andre Sturm 
onde fomos muito bem 
recebidos, além de di-
versas reuniões nas re-
giões leste, sul e centro.

Continuação na Pág. 3
Espalha Brasa e Secretaria de Cultura do Município de 

São Paulo, realiza grande cortejo no centro

Continuação na Pág. 4

O I Fórum do Forró de Raiz de São Paulo acontecerá em Abril/18 , entre 
os dias 24 a 26, na Galeria Olido em São Paulo.  Sua função é apoiar o 

registro do Forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e promover 
ações de salvaguarda e difusão dessa cultura, juntamente com o IPHAN (Ins-
tituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional).    
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SP Forró, forrozeiros de São Paulo

Quando pessoas 
pró ativas se 
encontram as 

possibilidades se mul-
tiplicam, desta forma 
surgiu um grande movi-
mento cultural na cida-
de de São Paulo.
Com a experiência 
comprovada em inúme-
ros eventos, projetos, 
o Zé da Lua nos apre-
sentou o SP FORRÓ, 
uma rara iniciativa de 

fomentar, organizar, 
gerar recursos e oportu-
nidades para o universo 
cultural do FORRÓ PÉ 
DE SERRA.
De uma maneira es-
pontânea e democrá-
tica disponibilizou-se 
de toda sua infl uência, 
nas esferas promotoras 
da cultura paulistana, 
envolvendo todos que 
queiram ser voluntários 
nesta empreitada, na 

formação deste coleti-
vo, onde, artistas, pro-
dutores estudiosos se 
encontram para trocar 
informações no sentin-
do de engrandecer, ele-
var ainda mais a impor-
tância de Nosso Forró 
na cultura Brasileira e 
mundial.
Assim começa o mo-
vimento de pessoas 
que amam, trabalham 
, estudam e vivem do 
FORRÓ, uma das mais 
representativas das ex-
pressões culturais do 
PAÍS. 
Com a possibilidadede 
vários ganhos reais para 
o setor, surge uma das 
grandes difi culdades 
de qualquer ação, nada 
acontece por acaso te-
mos que nos doar e se 
dedicar intensamente, 
para alcançar peque-
nos resultados. Muitas 
manifestações isoladas 
irão contestar qualquer 
ação que tenha como 

proposta a união e for-
talecimento pois o indi-
vidualismo esta instala-
do como uma tendência 
social de se obter resul-
tados encima de tudo,: o 
consenso nem sempre é 
uma boa decisão, temos 
que ouvir e solucionar 
as contestações cabí-
veis.
Incomodar alguns é si-
nal de que resultados 
estão sendo alcançados.
Acreditamos que esse 
movimento vem imbu-
ído de boas transfor-
mações, respeitando o 
livre arbítrio de cada 
um, estamos crescendo 
com transparência, or-
ganização, motivação e 
precisamos da colabo-
ração de todos, para al-
cançarmos a excelência 
em nossas ações e reali-
zações. 
Trabalho em equi-
pe exige que sejamos 
conscientes, efi cientes e 
efi cazes em nossos en-

caminhamentos.
Trazendo e construindo 
excelentes oportunida-
des para todos, que es-
tejam trabalhando por 
merecer.
NUM mercado tão 
corporativo como o 
de hoje, um bom rela-

cionamento entre seus 
membros é de vital im-
portância para assegurar 
um clima de solidarie-
dade, companheirismo, 
amizade e prazer em ser 
membro do SP Forró
Texto: Professor Vagner
Equílibrio Cultural

Reunião com o secretário de Cultura André Sturm

Fundadores SP Forró na Casa de Cultura de 
São Miguel
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O movimento nas-
ceu com objetivo 

de fomentar e valori-
zar o fazer artístico dos 
forrozeiros de SP e com 
a luta de seus compo-
nentes conseguiram em 
assembleia sobre o or-
çamento da cultura na 
câmara dos vereadores, 
rubrica de 800 mil reais 
para contemplar o forró 
de raiz em São Paulo.
O movimento já reali-

Movimento SP Forró defende na Câmara dos Vereadores, orçamento para forró no  
Município de São Paulo

zou 17º reuniões gerais 
, duas com o secretario 
da cultura Andre Sturm 
onde fomos muito bem 
recebidos, além de di-
versas reuniões nas re-
giões leste, sul e centro.
Fomentar movimentos 
de artistas e produtores 
do seguimento forró pé 
de serra e universitário, 
além de realizações de 
oficinas, formação , his-
tória e valorização do 

gênero que conquistou 
a juventude de São Pau-
lo e eixo sudeste, como 
Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espirito Santo, 
acontecem grandes fes-
tivais de forró durante 
o ano nos estados, nos 
meses de Junho e Julho 
as grandes festas juninas 
e Julinas , além da Eu-
ropa que acontece mais 
de 50 Festivais de Forró 
durante o ano, levando 
artistas de todas regiões 
do brasil. O Programa 
SP FORRÓ está sendo 
construído por diversos 
grupo , trios, artistas, 
produtores do gênero 
Forró, de todas regiões 
de São Paulo, Norte, Sul 
, Leste , Oeste, Centro.
Pretende-se trazer aos 
moradores da capital 
paulista o resgate das 

raízes históricas cultu-
rais dos migrantes nor-
destinos que fizeram e 
fazem parte do desen-
volvimento social e eco-
nômico da maior Cida-
de nordestina do Brasil 
São Paulo.
Confecção de um site 
exclusivo do evento com 
informações atualizadas 
semanalmente com os 
seguintes conteúdos:
Música ( Circuito , For-
mação, Dança, Oficinas 
)
2ª Gastronomia ( Feira 
de Comida Típica )
3ª Mídia ( Plataforma 
SP Forró, Comunica-
ção)
4ª Cinema ( Documen-
tários , vídeo clips, Cur-
tas)
5ª História ( Palestras, 
Mapeamento, Mestres )

6ª Pesquisa ( Cartogra-
fia, CD, DVD )
7º Construção de um 
Centro Cultural dire-
cionado a Cultura Nor-
destina em São Paulo.
Objetivo
O Movimento SP FOR-
RÓ nasceu em 2017 
com objetivo inserir o 
forró no orçamento da 
cultura no município de 
São Paulo.
Construção de Palco 
Móvel SP FORRÓ Itine-
rante, percorrer praças, 
feiras de arte e feiras 
livres de SP. Movimen-

to FORRÓ está sendo 
construído por diversos 
grupos, trios, artistas, 
produtores das regiões 
de São Paulo, Norte, Sul 
, Leste , Oeste e Centro.
Justificativa do Projeto-
Pretende-se trazer aos 
moradores da capital 
paulista e revitalizar ás 
raízes históricas cultu-
rais dos migrantes nor-
destinos que fizeram e 
fazem parte do desen-
volvimento social e eco-
nômico da maior Cida-
de nordestina do Brasil 
São Paulo.

Cordel: O QUE É O FORRÓ?      
Na linguagem do Cor-
del
Tento desatar um nó,
Para falar da origem,           
Da história do forró
Se vem da expressão for 
all
Ou é do forrobodó.

A resposta absoluta
Sobre forró ninguém 
tem,
Muitos dizem que a pa-
lavra     
Da língua inglesa ad-
vém,
Significa “para todos”
É música e dança tam-
bém.

Essa versão estrangeira

Surge quando a compa-
nhia
Great Western no Nor-
deste     
Brasileiro construía, 
No solo tupiniquim
A malha da ferrovia. 

Início do século XX
Em algum de seus gal-
pões
Os operários britânicos
Em busca de diversões
Promoviam alegres bai-
les
Aquecendo corações.

Por ser aberto ao públi-
co
For all era o nome dado,
No entanto os nordesti-

nos
O teria rebatizado,
Pela alcunha de forró
Passaria a ser chamado.

Mas outra definição
Ganhou força e estatu-
ra,
Como fonte original             
Diz-se que a nomencla-
tura
Provém de Forrobodó
Forró - abreviatura.

No hall linguístico ban-
tu
É bagunça ou confusão,
Também é festa e é sam-
ba,

Pagode, zambé, baião,
Trazido pelos escravos
Logo vira diversão.

O chamado pé de serra 
É seu ritmo original
Também conhecido 
como       
Raiz ou tradicional.
Forbodança, forbodó
Ibérico de Portugal.
Para entender a origem
Dos ritmos que o forró 
tem,
É necessário saber 
Primeiro de onde vem
O samba que já foi 
“semba”
Origem “afro” contém.

Por Cacá Lopes
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Espalha Brasa e Secretaria de Cultura do Município de 
São Paulo, realiza grande cortejo no centro

O Dia Nacional do 
Forró terá uma 

programação especial 
na cidade de São Paulo. 
No dia 16 de dezem-
bro, a partir das 16h, 
o entorno da Praça da 
República receberá a 
Maratona do Forró, um 
evento gratuito que é 
fruto de uma parceria 
entre a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e o 
projeto Espalha Brasa, 
que promove o forró 
tradicional.
Programação do even-

to: Trio Amizade, Trio 
Zabelê, Romero Silva, 
Bill Ramos, Bernade-
te França, Nininho de 
Uauá e Dedé Florêncio, 
Trio Marrom, Gilber-
lândio, Gaviões do Nor-
deste, Dantas do Forró, 
Os Alegres do Nordeste, 
Trio Umbuzeiro, Zezi-
nho do Acordeon, Fer-
nandinho do Acordeon, 
Fabinho Zabumbão, Zé 
da Guia, Gara-Pé, Ju-
linho Torres, Dika de 
Monteiro, Trio Raça 
do Pajeú, Aluízio Cruz, 

Trio Sabiá, Sérgio Ave-
lar, Téo dos 8 Baixos, 
Fatel Barbosa, Luiz Wil-
son, Farinha do Mesmo 
Saco, Sakulejo, Trio Lua 
Branca, Os Sociais do 
Forró, Trio Arcoverde, 
Zé da Lua, Lucas Silva, 
Cacá Lopes, Geraldo 
Brito, Nego do Acorde-
on, Luiz Amorim, Trio 
Alecrim, Gaúcho do 
Forró, Trio Pernambu-
co, Manoel do Acorde-
on, Ferreirinha do For-
ró, Trio Jeremoabo.

Trios de Forró

Trio Sabiá - Banda / 
Trio da Lua Banda / 
Trio Amizade Banda
Trio Kabeça Fria Banda 
/ Trio Caruá Banda / 
Trio Macaíba Banda
Trio Flor de Muçam-
be Banda /Trio Beijo 
de Moça Banda / Trio 
Juazeiro Banda
Trio Marron Banda / 
Trio Soriano Banda / 
Trio Sudestino Banda / 
Trio Cultura Banda
Trio Lua Branca Banda 
/ Trio Malaquias Banda 
/ Trupe Trupé Teatro /
Trio Folha Seca Banda / 

Trio Cultura Brasileira 
Banda / Trio Cavalo de 
Morão Banda
Trio Matilhada Banda 
/Trio Raça de Pajeu 
Banda / Krakatoa Trio 
Banda /Trio Caritó 
Banda

Mestres de Cultura
Luiz Wilson Banda / 
Tiziu do Araripe Banda 
/ Cacá Lopes Banda / 
/ Ramos Silva Banda /
Sacha Arcanjo /Aluizio 
Cruz Banda / Nininho 
de Uaua Banda /
Chiquinho Alves /Ro-
xinol Paraibano / Cesar 
do Acordeon / Costa 

Senna 

 Bandas de Forró
Vila do Sossego Banda 
/ Bando do Seu Pereira 
/ Forró D’ Lua Banda / 
Banda Chicamandu / 
Potiguá Banda / Peixé-
letrico Banda / Baião 
de Rua Banda / Forró 
Capim Guine Banda / 
Severina Banda / Maré 
de Lua Banda / Sociais 
do Forró Banda / Ba-
lanço Paulista / Caxaxa-
dos Banda / Gaviões do 
Forró Banda / Farinha 
do Mesmo Saco Banda 
/Catuaba Forró Banda 
/ Brasas do Nordeste 

Banda/ Léo Poeta Ban-
da / Ricardo Gonçalves 
Banda /
Bill Ramos Banda / 
Fabinho Zabumbão 
Banda /Chico de An-
drade Banda 

SP FORRÓ - Mu-
lher
Neide Garapé Banda /
Vanu Rodrigues Banda 
/Nanda Guedes Banda / 
Marlene Andrade Ban-
da /Sandra Belê Banda / 
Fatel Barbosa Banda

Sanfoneiros :
Zé Junior do Acor-
deon Banda / Márcio 
Dedéu Banda / Zezim 
do Acordeon Banda / 
Carneiro do Arcordeon 
/ Fernandinho do Acor-
deon Banda / Duka 
Santos Banda / Gerebá 
Banda / Gildário Banda 
/Zé do Vale.

Sanfoneiros de Oito 
Baixo :
Diva dos Oito Baixos/ 
Raimundo dos Oito 
Baixos // João dos oito 
Baixo / Teo dos Oito 
Baixos Banda

Orquestra de Sanfo-
neiros
Orquestra Sanfônica 
Balaio Nordeste
Orquestra Sanfônica de 
São Paulo 

Djs de Forró
Forró dos Ratos / Dj 
Kleber Nobrega / Pé de 
Calçada / Alexandre 
Troppo

Encontro de Professo-
res de Dança

Evandro Paz / Celso 
Ricardo / Vanderson 
Forró dos Amigos
Ivan Santos / Ivan 
Ribeiro

Quadrilhas
Quadrilha Asa Branca 
Quadrilha Arraiá Qua-
drilha Caiçara Quadri-
lha Pantanal Quadrilha 
Opera do Povo

Movimentos de 
Forró
Forró de Verdade / 
Forró dos Amigos / Pè 
de Calçada / SP Roots / 
Família Forrozeira/ 
Fórum do Forró de 
Raiz / Rota do Forró 
/ Projeto Equilíbrio / 
Espalha Brasa

Historiadores
Professor Vagner Sousa 
/ Isabel Santos / Tio 
Joca / Luiz Wilson / Zé 
da Lua

Produtores :
Zé da Lua / Zé Geraldo 
/ Suelen Garcez / No-
nato Araripe / Márcio 
Dedéu /

Chico de Andrade / 
Ernandes Pimentel / 
Fatel Barbosa / Juliana 
Lima / Tio Joca / Forró 
dos Amigos / Espalha 
Brasa

Lista de Repentis-
tas:
Sebastião Marinho / 
Fenelon Dantas / Adão 
Fernandes e Lusivan
João Lima / Andorinha 
/ Peneira e sonhador / 
Edival Pereira
Chico Caetano / Chico 
Pereira / Chico Mineiro 
e Erasmo

Lista de Cordelis-
tas:
João Gomes de Sá / 
Cleusa Santo/ Varneci 
Nascimento
Tiago Bode/ Cacá Lo-
pes / Marco Haurélio /
Moreira de Acopiara

Venha fazer parte 
do Movimento :
programaspforro@
gmail.com
www.spforro.com
11 96657.8677

ARTISTAS / DJS / DANÇA / HISTORIADORES / 
REPENTISTAS/CORDELISTAS/ PRODUTORES/ 

MOVIMENTOS SP FORRÓ


