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O Forró é um ritmo originário da Região Nordeste do Brasil, bastante popular e comum 

e especialmente nas festas juninas. O nome forró é usado para nomear distintos gêneros 
musicais como o xote, baião, arrasta-pé e o xaxado, por isso quem não conhece suas histórias, 
as confundem com um gênero único. As músicas são executadas tradicionalmente por trios 
instrumentais com triângulo, sanfona e zabumba. O forró hoje é um dos principais ritmos de 
São Paulo, cidade cosmopolita que abriga milhões de nordestinos. 

Luiz Duarte Amorim Filho é o nome de batismo de Mano Véio, jornalista e radialista 
nascido, em 10 de abril 1949, na cidade de Sousa no Sertão da Paraíba, começou no rádio em 
1965 em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Veio para o estado de São Paulo em 1971, 
onde trabalhou em várias rádios da capital e do interior até ser contratado pela Rádio 
Bandeirantes AM 840 em 1980. 

Expedito Duarte Amorim, o Mano Novo, nasceu em 29 de dezembro de 1959 em Natal, 
RN, é o irmão dessa fera. Mano Novo é geólogo e se acha inteligente, educado, alegre, 
comunicativo, bonito e modesto. Em 1983 concluiu o curso de produção de rádio na ECA 
(Escola de Comunicação e Arte) da Universidade de São Paulo quando foi convidado para ser 
o produtor do programa Nas Quebradas do Sertão que estava estreando na Bandeirantes AM 
apresentado pelo Mano Véio, onde ficaram até 1995 quando foram para a Band FM. A partir 
daí o programa que era aos domingos das 11:00h ao meio dia passou a ser diário das 04:00hrs 
às 06:00hrs de segunda a sábado e aos domingos das 06:00hrs às 08:00hrs sendo líder de 
audiência. 

Quando a Nativa FM se integrou ao sistema Bandeirantes de Comunicações o diretor 
Marcelo Siqueira os convidou para apresentarem o forró também na Nativa e no dia 08 de 
dezembro de 2005 começou o Forró Nativa apresentado diariamente de segunda a segunda no 
horário das 02:00hrs às 06:00hrs atingindo o planeta através da internet (www.nativa.com.br). 

O ritmo Forró foi criado pelo povo do Nordeste há mais de cem anos (naquela época 
chamado de samba e depois forrobodó) até 1950 o Forró era coisa típica do sertão. Ninguém 
fora de lá o conhecia. Foi Luiz Gonzaga quem o mostrou pela primeira vez em 1940 no Rio de 
Janeiro. Naquela época Luiz Gonzaga conheceu o compositor Humberto Teixeira e os dois 
deram a verdadeira cara ao Forró. 

Criaram o Baião que reinou no Brasil durante 15 anos. Naquele período surgiram 
outros nomes que divulgaram o ritmo pelo país. Foram eles: Jackson do Pandeiro, Gordurinha, 
Trio Nordestino, Os Três do Nordeste, Abdias, Zé Calixto, Marinês e tantos outros. 

Na década de 70 com o fim do reinado do baião, o Forró começou a inovar com o 
surgimento de nomes como Dominguinhos, Nando Cordel, Jorge de Altinho, Alceu Valença, 
Geraldo Azevedo e até Elba Ramalho. 

Em 1989, com a morte do Gonzagão o Forró ficou órfão. 

Com a modernização da música sertaneja as rádios esqueceram o Forró 
completamente. 

Mas em 1992 veio a vingança do Forró. Foi criada em Fortaleza a Banda Mastruz com 
Leite com bateria, teclados, saxofone, guitarras, sanfonas e dançarinos e dançarinas no palco. 
Sucesso absoluto, mega shows e letras que fugiam do antigo enredo do Forró ortodoxo ou pé-
de-serra a banda botou romantismo no Forró. A receita fez tanto sucesso que o público jovem 
aderiu ao novo movimento denominado New Forró ou Oxentemusic. De 92 até hoje as bandas 



arrastam multidões em todo o Norte e Nordeste e eixo São Paulo-Rio de Janeiro-Brasília. 
Existem hoje mais de 2.000 bandas de Forró no Brasil. 

O Forró Nativa toca todo mundo, porém a porcentagem de forró das bandas e dos 
tecladistas é maior porque a qualidade das gravações é melhor e porque o público 
predominante na audiência pede. No Forró Nativa você curte bandas Mastruz com Leite, 
Cavalo de Pau, Aviões do Forró, Catuaba com Amendoim, Desejo de Menina, Limão com Mel, 
Magníficos, Calcinha Preta, Solteirões do Forró, Brasas do Forró, 100 Parêa e muitas outras. 

Os tecladistas ganharam muito espaço nos últimos anos. Isso porque o Forró Nativa 
toca Frank Aguiar, o Cãozinho dos Teclados, sucesso em todo o Brasil no rádio e TV. Anjinho 
dos Teclados, Wesley, Washington Brasileiro, Francis Lopes, Lairton, o Moranguinho do 
Nordeste, Robério, Alemãozinho e tantos outros. 

Além de mostrar essa turma toda, Mano Véio e Mano Novo apresentam também 
emboladores de coco, repentistas, poetas populares e conta causos engraçados como os 
poetas Amazan, Chico Pedrosa, Zé Laurentino e outros. Toda semana lançam o CD de um 
novo forrozeiro que está surgindo. 

Pelo exposto solicito aos nobres apoio para aprovação desta justa homenagem a esta 
dupla que tem tanto serviços prestados à cultura nordestina. 
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