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"NERIVAN DA SILVA

Um Nordestino incansável

Nerivan da Silva, Pernambucano da cidade de Bezerros, onde trabalhava na roça, veio
para São Paulo em 1986 em busca dos seus sonhos. Antes de chegar na capital de São Paulo,
as dificuldades ;a começaram aparecer, na divisa dos Estados de Minas Gerais com Fio de
Janeiro, o ônibus clandestino em que Nerivan da Silva estava pegou fogo, vindo o mesmo a
perder todos seus pertences, inclusive as roupas, restando somente a roupa do corpo e os
documentos que estavam no seu bolso. Chegando na Capital de São Paulo foi acolhido por
uma prima e logo começou seu primeiro trabalho como vendedor de saco de pano de chão,
onde saia todos os dias do Jabaquara até o Paraíso a pé para venda.

Com nova oportunidade, começou a trabalhar como frentista em um posto de gasolina,
enfrentando como todos cidadãos as dificuldades da vida. Jamais desistiu dos seus sonhos,
pois seu grande objetivo era um dia ter um programa popular de rádio!

Com muita dedicação e perseverança, somados a garra nordestina, Nerivan da Silva
conseguiu em 1992 um programa de rádio comunitária, laborando com louvor as origens de
sua região.

Assim, uma nova oportunidade surgiu em sua vida na Rádio Imprensa FM, voltada para
o público popular, com as origens nordestinas.

Neste momento, as portas começaram a se abrir, vencendo todo tipo de preconceito,
com o denominado programa brega, cujo nome era "Amigos do Forró".

Incansável ele continuava galgando sonhos mais altos, com objetivo de ter seu próprio
programa de televisão.

Assim, com produção independente apostando nos seus sonhos, começou com um
programa no canal 45 do ABC, e posteriormente no canal 21 da Band. Concomitante também
fazia a rádio Guarujá FM da baixada santista, além da rádio cultura FM.

Logo  após  foi  para  a  TV  Gazeta,  passou  pela  Rede  TV,  dando  altos  índices  de
audiência, chamando a atenção da crítica jornalística.

Entrevistou em seu programa grandes personalidades da música, como por exemplo,
Amado Batista, Raça Negra, Sérgio Reis, Léo Magalhães, Frank Aguiar, Leonardo, Falamansa,
entre outros.

Dentre tantas entrevistas, destaca-se o Programa Roberto Justus + na Rede Record,
com toda a equipe do Festa Popular, falando sobre a cultura do Brega.

Neste contexto, é notório a contribuição deste para a cidade de São Paulo, bem como
o Brasil, na medida que leva alegria e cultura a população.

Hoje é considerado um dos apresentadores mais populares do Brasil, com experiência
a mais de 19 anos na televisão. Atualmente está no ar pela Rede NGT, canal 48.1 todos os
sábados das 14:30 ás 18:00 e na RedeTV! aos domingos a partir das 17:30 com o Programa
Festa Popular, e sempre divulgando a cultura popular.
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