IBOTIRAMA

e as Canções de Agosto

1

2

Carlos Araujo
Edson Alves Ferreira
Edvaldo Joaquim Pereira

IBOTIRAMA

e as Canções de Agosto

Ibotirama, agosto de 2002
3

Editora: Empresa Gráfica da Bahia
Apoio Cultural: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia

Copyright: Os Autores
Editoração: Carlos Araujo
Ibotirama e as Canções de Agosto
Carlos Araujo, Edson Alves Ferreira e Edvaldo Joaquim Pereira.
Normatização Bibliográfica: Maisa Menezes de Andrade
Capa: Carlos Araujo e Edson Alves Ferreira

Contato com os autores: Email - carlosaraujomonteiro@hotmail.com

Proibida a reprodução total ou parcial.
Os infratores serão processados na forma da lei.

4

Índice
Apresentação.................................................................................................007
Introdução.................................................................................................013
Lenda do Vapor Encantado.......................................................................014
Ibotirama – Histórico................................................................................016
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I – 1958......................................................................................020
II – 1959.....................................................................................021
III – 1960....................................................................................025
IV – 1961....................................................................................026
V – 1962.....................................................................................028
VI – 1963....................................................................................029
VII – 1964...................................................................................033
VIII – 1965.................................................................................035
IX – 1966....................................................................................037
X – 1967....................................................................................039
XI – 1968....................................................................................041
XII – 1969..................................................................................045
XIII – 1970.................................................................................052
XIV – 1971.................................................................................053
XV – 1972..................................................................................055
XVI – 1973.................................................................................056
XVII – 1974...............................................................................058
XVIII – 1975..............................................................................059
XIX – 1976.................................................................................061
XX – 1977..................................................................................063
XXI – 1978.................................................................................079
XXII – 1979...............................................................................084
XXIII – 1980..............................................................................091
XXIV – 1981..............................................................................095
XXV – 1982...............................................................................100
5

Capítulo XXVI – 1983..............................................................................104
Capítulo XXVII – 1984.............................................................................108
Capítulo XXVIII – 1985...........................................................................112
Capítulo XXIX – 1986..............................................................................116
Capítulo XXX – 1987...............................................................................120
Capítulo XXXI – 1988...............................................................................123
Capítulo XXXII – 1989.............................................................................127
Capítulo XXXIII – 1990...........................................................................132
Capítulo XXXIV – 1991...........................................................................137
Capítulo XXXV – 1992.............................................................................146
Capítulo XXXVI – 1993...........................................................................154
Capítulo XXXVII – 1994..........................................................................162
Capítulo XXXVIII – 1995.........................................................................170
Capítulo XXXIX – 1996...........................................................................175
Capítulo XL – 1997...................................................................................181
Capítulo XLI – 1998.................................................................................189
Capítulo XLII – 1999................................................................................196
Capítulo XLIII – 2000...............................................................................202
Capítulo XLIV – 2001..............................................................................214
Conclusão.................................................................................................221
Bibliografia................................................................................................224
Agradecimentos........................................................................................225

6

APRESENTAÇÃO
SÍNTESE DE
NOSSO PALMO DE CHÃO
Um livro nasce de uma idéia, amadurece na pesquisa e vem a lume após longos
dias e noites de construções frasais e capitulares, de revisões muitas e suores tantos,
que essa apoteose pode tardar a se realizar ou, até mesmo, não se realizar. Um livro
nas mãos do leitor é, portanto, mostra inequívoca do sucesso da empreitada de seu
Autor, ou Autores, como no caso deste. Insistiram no tema, perseguiram o objetivo
traçado, não desistiram diante das dificuldades da pesquisa, enfrentaram
destemidamente a solidão da criação, batalharam o patrocínio e, enfim, efetuaram o
lançamento, presumo, em uma tarde/noite de muitos risos, canapés e goles de boa
bebida. Livro é filho muito amado, mensageiro de nossas melhores intenções.
Sinto-me um pouco responsável por este livro. Conto melhor: de volta à terra
natal, recebi certo dia a visita de um velho amigo, Carlos Araújo, a quem devo leituras
pasquinianas, audições discretas das proibidas canções de Geraldo Vandré e um
excelente curso de datilografia, lá nas primícias dos anos 70. Corria na cidade que eu
estava a escrever um livro sobre a história de Ibotirama. Disse ao amigo, então, que
me dedicava, sim, a compilar registros históricos e literários recolhidos durante pesquisa
para meu primeiro romance, “A Dama do Velho Chico”, e que se referiam, basicamente,
aos primórdios do arraial de Bom Jardim até registros da emancipação política do
lugar. E afirmei, entusiasmado, que muito mais da história moderna da cidade havia
para contar, por exemplo, sobre a fundação do Ginásio, hoje Colégio Cenecista, e
sobre o Festival de Ibotirama, temas para os quais não me sentia preparado a enfrentar.
De inopino, sugeri: “você, xará, mais que ninguém, é a pessoa indicada a escrever
esse livro”, o do festival. E lembrei, desnecessariamente, a participação que tivera ele
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na produção dos primeiros festivais até meados da década dos 90, quando se afastou,
mudando-se depois para Salvador. Ficou nisso, naquele dia. Não demorou muito e
voltamos a nos encontrar. A idéia germinara. Araújo resolvera escrever o livro,
juntamente com o professor Edvaldo Pereira e o advogado/poeta Edson Ferreira –
personalidades importantes da cena cultural ibotiramense e membros assíduos do júri
do festival. Funcionei, a partir de então, como consultor: elaboramos juntos o projeto
básico do livro, as rotas de pesquisa, a indicação das fontes primárias e secundárias;
e, de lá até esse ponto, discutimos acertos no projeto, nisso e naquilo outro, e o livro
tomou, por fim, a forma pretendida por seus Autores. Sinto-me feliz com o resultado.
Este livro surge para ocupar lugar de destaque nas estantes e nos corações dos
ibotiramenses. Um livro que afirma a máxima de Doc Comparato, em sua obra
“Roteiro”: “não despreze uma idéia – mesmo que pareça completamente doida.
Sempre, ou quase sempre, poderá ser aproveitada.”
Mais que uma história do FEMPI, Ibotirama e as Canções de
Agosto reúne informações do cenário cultural e sócio-político brasileiro, ano a
ano, a partir de 1958, data da emancipação política de Ibotirama. Pode parecer seco,
mas é, na verdade, essencial. E isso é uma virtude a ser apreciada. Claro que seus
Autores não o consideram completo ou definitivo. Acreditam ser provável edições
futuras ampliadas, a partir de novas informações que se obtiver após sua distribuição
ou geradas pelos novos festivais ou, ainda, de colaborações de leitores. Infelizmente,
dados preciosos se perderam desde a primeira edição do festival. E olhe que se passaram
apenas vinte e cinco anos... Essa é mais uma lição que este livro nos traz: preparar o
futuro requer o conhecimento do passado, ou seja, é preciso ter sempre em mente os
passos que nos trouxeram até o presente, para que o caminhar futuro seja mais leve,
elegante e eficiente. Para que o FEMPI se eternize, a cada edição mais bem organizado
e com maior sucesso, é preciso, antes que qualquer outra medida, conhecer sua história.
E, aqui, o leitor a encontrará bem posta. Cabe lembrar nesse ponto o dito de um
sábio: “todo povo que esquece sua história, está condenado a repeti-la.” E quem
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apenas se repete não se aprimora, não se desenvolve.
Participei dos primeiros festivais, com meus parceiros Juarez e Washington. A
vida nos levou, mais tarde, para outras paragens e atividades, mas dele jamais nos
desligamos. Um episódio marca de forma indelével nossa preocupação com a
solidificação e continuidade do FEMPI: de moto próprio, não participamos do terceiro
festival, em 1979, após vencermos os dois primeiros, para evitar que mais uma vitória
nossa provocasse o desinteresse futuro de outros concorrentes. Não houve, garanto,
qualquer laivo de arrogância ou vaidade em nossa atitude. Na verdade, foi um gesto
extremado de amor e zelo pelo evento que ali nascia. Prova que estávamos certos é
que, no festival seguinte, voltamos a participar mais uma vez com a música vencedora.
Tempos depois, em meados da década dos 90, quando gerenciava em nível
nacional a área de comunicação social da Caixa Econômica Federal, elaborei e ofereci
aos organizadores um plano de marketing para o festival que, soube depois, não
chegou a ser discutido em profundidade, muito menos implementadas suas propostas.
Naquele plano, pensei soluções que objetivavam a revitalização do festival, ampliandoo e tornando-o mais atrativo e conseqüente em seus propósitos básicos. Do plano,
não restou cópia. Mas, com a anuência dos Autores, e em contribuição às propostas
por eles elencadas no final deste livro, lembrarei algumas idéias que expus àquela
época.
Vislumbro como objetivos básicos do FEMPI a afirmação regional da cultura
ibotiramense, o desenvolvimento da produção musical e o surgimento para o meio
artístico de novos compositores e cantores locais. Para que isso ocorra, resta óbvio,
é necessário que compositores atuantes e compositores em potencial sejam estimulados
a criar e a participar do festival. E isso se faz com premiação. Mas alguém dirá que o
festival oferece boas premiações. E eu lembrarei que essas premiações, nos últimos
anos, são abiscoitadas quase que totalmente por concorrentes alienígenas – se me
permitem o termo. É certo que o FEMPI possui outros objetivos, como o intercâmbio
entre culturas diversas e seus agentes. Mas o bom senso recomenda sempre começar
pelo essencial. E o essencial, no meu entender, são os primeiros objetivos que apontei
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acima.
Nesse sentido, indiquei no plano, e continuo considerando primária, a criação
da fase local, da qual se tiraria cinco concorrentes para a fase nacional do festival, na
semana seguinte, em uma noite com doze, ou dez locais, por exemplo, em duas noites
com vinte concorrentes no total. Os compositores e cantores ibotiramenses seriam
premiados, seguramente, na fase local, e ainda concorreriam a outra premiação na
fase nacional, com uma vantagem: as músicas já seriam conhecidas do público, o que
facilitaria a formação de torcidas para a fase seguinte. Com isso, reviveríamos o
espetáculo de torcidas com faixas, cantando junto com o intérprete, conferindo ao
evento um verdadeiro clima de festival.
Um festival precisa de platéia, preferencialmente, participativa. De minha parte,
considero deprimente uma cerimônia de premiação de festival com uma platéia residual,
como tem acontecido repetidamente nos últimos anos, o que sei de ver e de ouvir
contar. Isso porque a cerimônia simplesmente acontece em plena madrugada. Esse
foi outro ponto que apontei, e continuo a apontar, como de mudança necessária. A
questão, aqui, reside no horário de início do festival. Para que a cerimônia de
encerramento ocorra em horário nobre, tipo 22 horas, é necessário que as apresentações
se iniciem às 18 horas. Uma das melhores fatias de uma conquista é a comemoração,
a colheita dos louros da vitória. Não se tem como bem comemorar na friorenta solidão
da madrugada. Terminar as classificatórias e a final em horário nobre é o melhor que
se pode conferir ao FEMPI, aos concorrentes, aos patrocinadores e à platéia. É preciso
dar tempo para comentários, sessões de violão no barzinho, às bebemorações, ao
intercâmbio entre os participantes fora da competição. É bom para o artista, para o fã
e para o comércio, que co-patrocina costumeiramente o evento. Seria maravilhoso,
no dia seguinte, não fazer e ou não ouvir mais a pergunta patética: “você ficou até o
fim para ver o resultado do festival?”.
É preciso oferecer condições para que os participantes concorram em pé de
igualdade. Banquinho e violão só para quem fizer conscientemente essa opção. Nesse
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sentido, e para concretizar também o objetivo intercâmbio cultural, é preciso disponibilizar
aos concorrentes uma “banda base” durante a semana que antecede as apresentações, e,
sem dúvida, no palco. Só assim as apresentações terão patamar de qualidade cada vez
mais crescente. Isso faria com que os concorrentes de outras cidades se deslocassem até
Ibotirama bem antes das apresentações, o que movimentaria a cena cultural por mais
tempo, trazendo também benefícios ao mercado.
Acredito que a adoção da fase local, do horário crepuscular para o início das
apresentações e de uma “banda base” para ensaios e defesa das músicas concorrentes,
seria um passo fundamental para o fortalecimento do FEMPI. Posso ter repetido aqui
os Autores, ter sugerido obviedades, mas creia-me, leitor: as obviedades são as mais
difíceis de serem percebidas em um processo. Talvez, as mais difíceis ainda de serem
adotadas, pois, no geral, em nosso país, a regra tem sido complicar sempre que possível.
Depois, mudar exige coragem para enfrentar o desconhecido, e essa coragem, está
provado, poucos a possuem, infelizmente. Outras daquelas sugestões poderia registrar
ainda, mas fiquemos por aqui.
Chamo a atenção do leitor para a análise do FEMPI que os Autores apresentam
na parte final deste livro. Representa, essa análise, a contribuição de quem participou,
desde os primeiros acordes, da construção do nosso festival, de quem se interessa
por ele; de quem ama a música, não só como peça de deleite mas como instrumento
revolucionário. Façam da leitura material de reflexão e de discussão em sua casa, seu
grupo social, em sala de aula. Por falar nisso, o público estudantil tem, com este livro,
feixe admirável de informações relativas ao festival que serão de muita utilidade em
seus trabalhos estudantis e gincanas.
Carlos Araújo, Edson Ferreira e Edvaldo Pereira resgatam com Ibotirama
e as Canções de Agosto um pedaço fundamental de nossa história recente,
ao tempo em que ministram uma lição admirável de desprendimento e vocação para
o bem-comum. Mais que dados estatísticos e referências históricas, os Autores
entregam a você, leitor, fatias preciosas da mais viva manifestação cultural de Ibotirama.
As músicas mais bem classificadas - seus autores e intérpretes, a letra da música
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vencedora - reavivam, ano a ano, a epopéia do FEMPI, do “salão de Carlos Panca” até
a Praça de Eventos. Uma produtiva e doce onda que, na última parte dos anos 70, levou
jovens a elaborar melodias, recheá-las com poesia e apresentá-las ao povo com garra e
paixão; que levou a população a acompanhar as apresentações portando faixas, aplaudindo
e vaiando, em suma, a participar com sua juventude na composição de momentos máximos
da cultura ibotiramense; que, ao longo do tempo, espraiou-se, perdendo um pouco em
intensidade e cor local, mas mantendo-se viva tradição. São momentos de pura emoção
que precisam ser eternizados. A geração atual e as gerações futuras têm essa
responsabilidade. Ibotirama e as Canções de Agosto é instrumento
essencial nesse processo. Sirvam-se à vontade.
Julho de 2002.
CARLOS BARBOSA
Jornalista e escritor

12

INTRODUÇÃO

O objetivo desta obra é deixar registrada a história do Festival de Música
Popular de Ibotirama – FEMPI, caso raro de longevidade de realizações
ininterruptas, porquanto tendo começado em 1977, até o ano de 2001 já foram vinte
e cinco edições consecutivas, sempre no mês de agosto de cada ano.
Várias cidades baianas fizeram tentativas de realizar seus festivais de música
popular, como: Barreiras, Itaberaba, Ipirá, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Seabra,
entre outras. Porém, nenhum deles vingou. Até mesmo os festivais nacionais
promovidos pelas grandes redes de televisão nos anos 60 e 70, não tiveram
continuidade.
O FEMPI no entanto, a cada ano que passa dá sinais de que se consolida mais
e mais dentro dos festejos da Semana da Cidade, prevendo ter fôlego para perdurar
por muito tempo, já estando inserido, inclusive, no calendário de eventos culturais do
Estado da Bahia.
Entendendo ser da maior importância acrescentar à história e às obras musicais
do festival uma cronologia, registraremos fatos de grande importância ocorridos na
cidade, no estado, no país e no mundo, que tiveram influência para os jovens que
começaram e para os que continuam a fazer o importante festival de música da cidade
de Ibotirama, além de mencionar músicas brasileiras representativas e de sucessos de
cada ano, a partir do final da década de 50, precisamente a partir de 1958, ano da
criação do município de Ibotirama.
Os Autores

13

Lendas do Velho Chico – O Vapor Encantado de Ibotirama
Até a década de 60, o maior “acontecimento” em Ibotirama era a chegada de
um Vapor, um dos poucos meios de transportes para se chegar até à nossa cidade.
Quando um Vapor apitava, ou mesmo quando alguém avistava uma luz de noite no
Rio, uma verdadeira multidão acorria ao Cais, para aguardar com ansiedade a
ancoragem do Vapor. Era uma verdadeira festa.
Conta a lenda que existia no Velho Chico, nas proximidades de Ibotirama, um
“Vapor” encantado, cuja aparição era presenciada por muitos moradores do lugar.
Tudo acontecia assim: no meio da noite alguns moradores avistavam uma luz, e
afirmavam ser de Vapor que se aproximava; viam, inclusive, a fumaça da chaminé.
Formava-se uma pequena multidão para aguardar a sua chegada. Depois de muito
aguardar, a luz começava a desaparecer e o “Vapor” nunca chegava.
Inspirados nessa lenda, Sílvio Araujo, Lamartine Araujo e Reginaldo Belo
compuseram a música Vapor Encantado. A música foi inscrita e apresentada no
FEMPI e embora não tenha ganhado o primeiro lugar, se tornou a música lendária
mais representativa daquela região do São Francisco, tendo sido, inclusive, tema de
abertura de um filme documentário “curta metragem” sobre o “Velho Chico.
14

VAPOR ENCANTADO
Autores: Silvio Araújo, Lamartine Araújo e Reginaldo Belo
Que “vapor” é aquele
Que aponta lá no pontal
Benjamim, São Francisco
Ou quem sabe, talvez Wenceslau.
Ele aponta no braço do rio
Do lado de cá
Tá chegando e já passa da hora
Do bicho apitar.
Que “vapor” é esse, morena?
Que não quer chegar
Será o encantado, morena?
Deixa chegar.
Lumiou e é vem num rompante
De admiração
Tem fumaça lá na chaminé
Mas não tem gente não.
E passando pela Pedra Preta
Mais nada se viu
Misturado com o escuro da noite
O bicho sumiu.
Que “vapor” é esse, morena?
Que não quis chegar
Era o encantado, morena?
Deixa pra lá.
O “vapor” de Cachoeira
Não navega mais no mar
Mas navega em Sobradinho
Pois o mar agora é lá.
15

IBOTIRAMA
HISTÓRICO
No século XVII, o território integrante do município de Santo Antonio do
Urubu de Cima, atual Paratinga, na região do Médio São Francisco – Estado da
Bahia, era ocupado por fazendas.
Já em 1732, o “Roteiro” de Delgado Quaresma mencionava a Fazenda Bom Jardim,
propriedade de Dona Joana Guedes de Brito, filha de Antonio Guedes de Brito, onde
formou-se o arraial do mesmo nome, edificando-se ali a capela de Nossa Senhora da
Guia do Bom Jardim.
Em 1820, o Sr. Joaquim José Correia adquiriu do VI Conde da Ponte, a Fazenda
Boqueirão, por intermédio do procurador capitão Pedro Francisco de Castro. Com a
morte de Joaquim José Correia, a Fazenda passou a pertencer por herança à sua
mulher Dona Simpliciana do Patrocínio, que em 12 de novembro de 1831 a vendeu
ao Tenente Coronel Ladislau Francisco Nunes de Brito. Em 13 de julho de 1834, o
Tenente Coronel Ladislau Francisco Nunes de Brito fez doação dessa terra à Nossa
Senhora da Guia do Bom Jardim, com uma área de terra de 400 braças compreendidas
entre as suas Fazendas Boqueirão e Morrinhos, local esse onde já havia o Arraial de
Bom Jardim, com uma capela erguida em homenagem à Nossa Senhora da Guia,
pertencente à Freguesia de Santo Antonio do Urubu de Cima, hoje município e
Paróquia de Paratinga.
Essa porção de terra, se estendia dos limites da Fazenda Morrinhos (hoje terras
dos índios Tuxás), a partir de onde morava uma mulher que tinha a alcunha de Peteca,
até o local conhecido como Umbuzeiro do Defunto, nos limites da Fazenda Boqueirão,
até hoje existente.
O Arraial tornou-se ponto preferido de boiadeiros e tropeiros para travessia do
Rio São Francisco (o Arraial estava localizado à margem direita do Rio), em
conseqüência, a fazenda adjacente na margem esquerda do Rio São Francisco, recebeu
a denominação de Passagem, cujo nome perdura até hoje.
Os tropeiros vindos da região da Chapada Diamantina traziam cargas de café
destinadas ao Estado de Goiás e os boiadeiros passavam com suas boiadas, a nado,
não só do Estado de Minas Gerais, mas também das fazendas situadas à margem
esquerda do Velho Chico, região conhecida como Ribeira, nome esse conhecido até
bem pouco tempo.
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Com o trânsito de tropeiros e boiadeiros, além das embarcações que subiam e
desciam o Rio São Francisco, foi surgindo um pequeno comércio de mercadorias
(café, peixe, sal, pedras preciosas, etc...), atraindo pescadores e pessoas de outras
localidades, aumentando pouco a pouco o número de moradias.
Face à fertilidade das terras banhadas pelo Rio São Francisco, foi fácil a
implantação da criação de gado bovino.
Em conseqüência disso, foram surgindo muitas fazendas que se dedicaram à
criação de gado, utilizando apenas pastagens naturais, abundantes naquela época na
região. Dentre os criadores mais importantes citamos: Antonio Guedes de Brito,
Tenente Coronel Altino Guedes de Brito e Coronel José Antonio Ribeiro.
O Arraial de Bom Jardim já era o 2º Distrito do Município de Santo Antonio do
Urubu de Cima, hoje Paratinga, desde a divisão administrativa do ano de 1911.
Bom Jardim passou a chamar-se Jardinópolis por força do Decreto Estadual nº
11.089, de 30 de novembro de 1938, e a denominar-se Ibotirama pelo Decreto-Lei
Estadual nº 141 de 31 de dezembro de 1943, retificado pelo Decreto Estadual n
12.978, de 1 de junho de 1944, cujo topônimo provém do tupi-guarani, Yboty-rama,
que significa “terra das flores”.
O Município de Ibotirama foi criado pela Lei nº 1029, de 14 de agosto de 1958,
sendo constituído por dois distritos: Ibotirama (sede) e Boa Vista do Lagamar.
Entretanto, sua autonomia só aconteceu a partir de 7 de abril de 1959, com a posse
do Prefeito e vereadores eleitos.
O primeiro prefeito eleito em Ibotirama foi o Sr. Deraldino Lino de Souza, que
ganhou a eleição em disputa com Solon Barreto de Novais. Não chegou a ocupar o
cargo, pois faleceu poucos dias depois das eleições. Assumiu o cargo de Prefeito, o
Presidente da Câmara de Vereadores, o Sr. Raulindo Araujo de Souza, permanecendo
no cargo até a realização de outra eleição que aconteceu no dia 09 de agosto de
1959. Nessa eleição foi eleito por maioria absoluta dos votos, o Sr. João Alves Martins,
de alcunha “João Mala”, que disputou com o Sr. Edson Rodrigues Magalhães.
A primeira Legislatura da Câmara de Vereadores de Ibotirama foi assim
constituída: Raulindo Araujo de Souza, Eládio Almeida Pinto, Francisco José dos
Santos, João Pedro Teixeira, Antonio Nunes de Araujo, Liberino Alves de Souza,
Justiniano Gomes de Souza e Jonathas Andrade Porto.
.
Conforme Lei nº 3.371, de 22 de novembro de 1979, foi o Município de Ibotirama
elevado à categoria de Comarca de Primeira Entrância, composta pelo Distrito
Judiciário de Morpará, e em 21 de maio de 1982 foi instalada a Comarca, tomando
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posse como primeiro juiz, o Dr. Antonio Fernandes Ramos.
O município de Ibotirama localiza-se na região do Médio São Francisco. O
município, além da sede Ibotirama e do distrito de Boa Vista do Lagamar, divide-se
em 47 povoados na zona rural, sendo que a sua maioria está localizada às margens
do Velho Chico, e 4 ilhas: Ilha Grande, Ilha do Saco, Ilha do Gado Bravo e Ilha da
Fome.
População total em 2000: 25.175 habitantes.
Superfície: 1.470 km² - Limitando-se ao leste com Oliveira dos Brejinhos,
oeste com Muquém do São Francisco e Barra, ao norte com Morpará e ao sul com
Paratinga.
Distância de Salvador: 648 km pela BR –242

BOM JARDIM
“O Governador da Província da Bahia, nomeou o Sr. Antonio Guedes de Brito
para administrar a Sesmaria, cujo domínio se estendia desde a cidade de Jacobina até
às margens do Rio São Francisco, em cuja área ficava uma fazenda administrada por
Ladislau Francisco Nunes de Brito. Era Bom Jardim.
Sempre crescendo, Bom Jardim assim chamada, não se sabe bem se porque
aqui abundavam belas flores ou belas donzelas, o certo é que sempre ofereceu um
lindo panorama aos que aqui chegavam através do Rio São Francisco.
O povoado tinha como representante oficial o Sr. Francisco Barbosa, que atuava
ora como administrador, ora como juiz.
O comércio tinha alguns comerciantes de destaque. A “Loja Flor do Norte”, de
José de Lima Fé, era a única que atendia aos fregueses, oferecendo artigos alimentícios,
vestuários e perfumaria.
José de Sá Roriz, Heitor José da Rocha e Brasiliano Oliveira, tinham produtos
para o atacado armazenados em seus depósitos para serem vendidos em Juazeiro,
através das “barcas” do Rio São Francisco.
Os meios de transporte da época eram carros de bois, as tropas de animais e as
“barcas” do Velho Chico.
Foi nessa época que pela primeira vez ancorou nos barrancos de Bom Jardim,
o Vapor “Saldanha Marinho”, cuja chegada provocou grande alvoroço nos habitantes
do povoado.
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A única religião era a católica, cujo culto era feito na Igreja de Nossa Senhora da
Guia.
A festa da Santa Padroeira era na época e continua sendo celebrada no dia 2 de
julho, e tinha como sacerdote o vigário Pe. Nogueira.
JARDINÓPOLIS
Jardinópolis já possuía um comércio mais desenvolvido; Além da “Flor do
Norte”, properaram as lojas de Raimundo Lopes, Martinho Pinto, Alcebíades
Quinteiro, Manoel Barreto de Novais e outros.
Alguns produtos eram trazidos através de animais que formavam grandes tropas,
destacando-se nesse tipo de comércio, os tropeiros Isidoro José de Souza, Auto
Joaquim Pereira e Joaquim Pereira Belo. Outros produtos eram trazidos através das
“barcas” e “vapores” para abastecimento da Vila.
Surgiu nesse período a farmácia do Sr. Nozinho Araujo, e mais tarde a do Sr.
Rodolfo Oliveira, onde eram vendidos todos os tipos de medicamentos indicados
pelos farmacêuticos que faziam vezes de médicos, até que para a Vila veio um médico
da Saúde Pública, o Dr. João Cupertino da Silva, que residia em Bom Jesus da Lapa,
e fazia periodicamente visitas a todas as localidades vizinhas.
Ainda predominava a religião católica. O vigário de então era o padre Mário
Guedes, que vinha sempre em visita por ocasião das festas.
Nesse período, Jardinópolis contava com um representante político que a
defendia na comarca de Rio Branco (hoje Paratinga), o vereador Lídio Alves de
Souza.
IBOTIRAMA
A Vila Jardinópolis passando a chamar-se Ibotirama, teve a sua maior ascensão
política em 14 de agosto de 1958, data de sua emancipação. Lutou por essa causa o
Sr. Fecundo Assis, Enock Alves de Assis, dentre outros, apoiados pelo deputado
Luiz Rogério de Souza, que a defendeu junto à Assembléia Legislativa da Bahia.
Nessa época Ibotirama contava com 3.000 habitantes e 1.000 eleitores, que
chegavam até à cidade para votar através de animais. As urnas eram levadas de carros
particulares para serem apuradas em Paratinga.
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As atividades econômicas municipais desenvolveram consideravelmente nesse
período. Em primeiro plano o comércio, a pecuária e a agricultura. Esta última, embora
absorvesse grande parte da população ativa, seus processos, bem como da pecuária,
ainda eram empíricos.
No setor de educação foram nomeadas: a inspetora escolar, a professora
Teresinha Leitão de Brito e diretora escolar, a professora Eduarda Soares de Andrade.
Muitas eram as regentes de classe: professoras Odontina Laranjeira de Souza, Maria
Conceição Teixeira, Julzira de Mendonça Queiroz, Maria Carolina da Silva Cavalcante,
Tereza Botelho de Brito, etc.
CAPÍTULO I
1958
HISTÓRICO
Começamos por enumerar os fatos ocorridos exatamente nesse ano, por se
tratar do ano da criação do município de Ibotirama.
O Município de Ibotirama foi criado pela Lei Estadual nº 1029, de 14 de Agosto
de 1958, sendo constituído por dois distritos: Ibotirama (sede) e Boa Vista do Lagamar.
A Seleção Brasileira ganha em Estocolmo-Suécia, o VI Campeonato Mundial
de Futebol, derrotando a própria Suécia na partida final por 5 a 2, em 29.06.1958.
O romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, bate recorde de
vendagem, tornando-se o livro brasileiro mais vendido no ano.
Morre no Rio de Janeiro, o compositor e flautista brasileiro Benedito Lacerda.
Suicida-se no Rio de Janeiro, o compositor brasileiro Assis Valente.
Morre o Papa Pio XII, sendo eleito seu sucessor João XXIII (Ângelo Giuseppe
Roncali).
Morre no Rio de Janeiro, o poeta brasileiro Olegário Mariano.
Foi criado o jornal IBOPATINGA, união dos estudantes de Paratinga e Ibotirama,
e tinha como noticiaristas: Ênio Almeida Pinto, Evandro Brandão, Eládio Almeida
Pinto, Zenon Porto, João da Conceição Teixeira, Ézio Almeida Pinto e Edvaldo
Joaquim Pereira.
Ibotirama ainda tinha tem prefeito eleito. As eleições só foram realizadas em
1959.
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O Governador da Bahia é Antônio Balbino de Carvalho Filho.
O Presidente do Brasil é Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Músicas que fizeram sucesso em 1958
Atiraste Uma Pedra – (samba-canção) de Herivelto Martins e David Nasser,
interpretação de Nelson Gonçalves.
Serenata do Adeus - (canção) de Vinícius de Moraes, interpretação de Elizeth
Cardoso.
Cabecinha no Ombro - (rasqueado) de Paulo Borges, interpretação de Trio
Nagô.
Interesseira - (bolero) – de Bidu Reis e Murilo Latini, interpretação de Anísio
Silva.
Chega de Saudade – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes,
interpretação de João Gilberto.
Vendedor de Caranguejo – (coco) de Gordurinha, interpretação de Gordurinha.
Eu Não Existo Sem Você – (samba-canção) de Antonio Carlos Jobim e Vinícius
de Moraes, interpretação de Maysa.
Meu Mundo Caiu – (samba-canção) de Maysa, interpretação de Maysa.

CAPÍTULO II
1959
HISTÓRICO
Morre no Rio de Janeiro, o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos.
O cantor e compositor brasileiro Roberto Carlos grava seu primeiro disco, com
as músicas João e Maria e Fora do Tom.
Morre no Rio de Janeiro, a cantora e compositora brasileira Dolores Duran
(Adiléia Silva da Rocha).
Vitória da Revolução Cubana, com a entrada de Fidel Castro e as forças
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revolucionárias em Havana.
É lançado pela Odeon, o disco Chega de Saudade (MOFB 3073), considerado
o primeiro disco da Bossa-Nova.
A tenista brasileira Maria Esther Bueno torna-se campeã do Torneio de Tênis
de Wimbledon, na Inglaterra, vencendo na final a americana Darlene Hard.
A empresa Invictus, fabrica o primeiro aparelho de rádio transistorizado
brasileiro.
Sai da linha de montagem, o primeiro “Fusca”.
A espaçonave russa, Lunik 3, fotografa o lado oculto da lua.
Foi criada em Ibotirama a SEI – Sociedade Estudantil de Ibotirama, com o
incentivo do Padre Rogério, e teve como membros efetivos, entre outros: os estudantes
Hugo Lessa, Armindo Olímpio de Souza, Cosemira Fernandes, Dalva Rosa dos Santos,
Orlando Ribeiro de Andrade. A entidade contava com uma biblioteca, cujos livros
foram doados pelo Dr. João Cupertino da Silva. A SEI funcionou até o final da
década de 60.
O Prefeito de Ibotirama é o Sr. João Alves Martins.
O Governador do Estado da Bahia é o General Juracy Montenegro Magalhães.
O Presidente do Brasil é Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Músicas que fizeram sucesso em 1959
Desafinado – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça,
interpretação de João Gilberto.
Manhã de Carnaval – (samba) de Luís Bonfá e Antonio Maria, interpretação
de Agostinho dos Santos.
Quero beijar-te as Mãos – (guarânia) de Arsênio de Carvalho e Lourival Faissal,
interpretação de Anísio Silva.
Deusa do Asfalto – (samba-canção) de Adelino Moreira, interpretação de Nelson
Gonçalves.
A Noite do Meu Bem - (samba-canção) de Dolores Duran, interpretação de
Dolores Duran.
Brigas Nunca Mais – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes,
interpretação de Marlene.
Chiclete com Banana – (samba) de Gordurinha e Almira Castilho, interpretação
de Jackson do Pandeiro.
22

DÉCADA DE 60
Já escreveram que os anos 60 foram os anos das revoluções. As mulheres lutavam
por direitos iguais aos dos homens, os estudantes por uma política menos repressora,
a humanidade pela paz e o amor – todo o Mundo clamava por mudanças! E elas
aconteceram:
“Na década de 60, quando a civilização se estabelecia ainda mais nos caminhos
frios e automáticos do desenvolvimento industrial e o homem parecia não ser mais do
que um componente da máquina do progresso, surgiu o movimento hippie contestando
valores e propagando um estilo de vida, cuja filosofia poderia ser sintetizada pelo
slogan “paz e amor”. O advento hippie parece “coincidir” com a época que nos
voltávamos, com cega devoção, às determinações do sistema. Cada vez mais o homem
parecia perder sua significação como ser; sua importância consistia mais na função
que exercia na sociedade. A tendência à massificação se verificava em quase todas os
setores, principalmente na cabeça das pessoas. A indústria vivia o período áureo da
produção em série e os EUA tentavam convencer a todos que a guerra do Vietnã era
necessária. A filosofia hippie invertia essa tendência. Eles foram uma reação ao que
W. Reich já havia denunciado em seu livro “Análise do Caráter”: “Falamos como
falamos, caminhamos como caminhamos, comemos como comemos, etc, porque são
essas as maneiras que interessam ao sistema. Ele nos fez à sua imagem e semelhança.
A fase mais aguda desse processo de deformação se realiza no seio da família patriarcal,
autoritária e compulsiva, através da repressão sexual sistemática e da formação
simultânea, conforme a classe social dos chefes ou servos submissos. Carregamos no
corpo e na alma as marcas dessa manipulação monstruosa, o sistema somos nós.”O
movimento hippie contestava os caminhos pelos quais se dirigia a humanidade, como
dizia Luiz Carlos Maciel: “Eles simplesmente ousaram contrariar as regras do jogo,
deixaram de ser um reflexo passivo das imposições do sistema”. Criaram gírias,
ignoraram a moda, revogaram os costumes e a moral. “Foram para muitos uma doença
da civilização, para outros ... seu antídoto” .
Os hippies partiram, levaram seus trapos, retiraram seus colares, pararam ou
diminuíram as drogas, voltaram inclusive a trabalhar, mas reforçaram a crença de que
é possível um mundo mais fraterno e menos violento. Partiram para não mais voltar,
mas deixaram no inconsciente coletivo uma revolta contra um sistema antropofágico,
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que devora a todos. Deixaram um grito de liberdade e uma semente de mutação.
Vivenciaram uma maior liberdade sexual e identificavam-se com uma maneira de
viver que transcendia nacionalidades.
O movimento hippie foi um trampolim para outros que floresceram na década
de 70, entre eles: a busca de filosofia e práticas orientais, a alimentação natural, o
movimento ecológico e vivência comunitária. Acreditamos que, se não houvesse esse
movimento, o xeque já irremediavelmente complexo seria ainda pior. A sociedade
ditava as normas de comportamento, moldando e aprisionando o homem de acordo
com as demandas crescentes do progresso. O homem, acomodado, acreditava no
progresso, entregando-lhe sua vida e seu labor. Era o homem em função do progresso
e não o progresso em função do homem. O movimento hippie rompeu com esse tipo
de condicionamento e, embora tenha sido descaracterizado ao ser absorvido pelo
sistema, não deixou por isso de influenciá-lo” . CIVILIZAÇÃO EM XEQUE-MATE
- Ricardo Massena – Oxigênio.
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CAPÍTULO III
1 9 60
HISTÓRICO
É inaugurada a cidade de Brasília, a nova capital do Brasil, em 21 de abril de 1960.
O município do Rio de Janeiro, até então Distrito Federal, passa a ser o Estado da
Guanabara.
A população brasileira chega a 70.992.343 pessoas.
Plínio Correia de Oliveira funda a TFP – Tradição, Família e Propriedade,
organização militante de direita.
Flávio Rangel encena O Pagador de Promessas no Teatro Brasileiro de Comédia.
A introdução do videoteipe fortalece as TVs do Rio de Janeiro e de São Paulo.
As músicas brasileiras, Samba de Uma Nota Só e Desafinado, vendem mais de
um milhão de cópias nos Estados Unidos da América.
São realizados em Roma (Itália), os XVII Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Morre no Rio de Janeiro, o compositor brasileiro Newton Mendonça (Newton
Ferreira de Mendonça).
O boxeador brasileiro Eder Jofre sagra-se campeão de boxe, na categoria peso
galo, ao derrotar Eloy Sanchez, em Los Ângeles (EUA).
O Sr. Carlos Lacerda é empossado como o primeiro Governador do Estado da
Guanabara.
Morre no Rio de Janeiro, o compositor e instrumentista brasileiro Luís
Americano.
O Prefeito de Ibotirama é o Sr. João Alves Martins, mais conhecido como João
Mala.
O Governador do Estado da Bahia é o General Juracy Montenegro Magalhães.
O Presidente do Brasil é Juscelino Kubitschek de Oliveira.
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Músicas que fizeram sucesso em 1960
Ninguém É de Ninguém – (bolero) de Umberto Silva, Toso Gomes e Luís
Mergulhão, interpretação de Cauby Peixoto.
Alguém Me Disse – (bolero) de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, interpretação
de Anísio Silva.
Coração de Luto – (toada-milonga) de Teixeirinha, interpretação de Teixeirinha.
Negue – (samba-canção) de Adelino Moreira e Enzo de Almeida passos,
interpretação de Carlos Augusto.
Mulher de Trinta – (samba) de Luís Antonio, interpretação de Miltinho.
Mambo da Cantareira – (mambo) de Barbosa da Silva e Eloíde Warthon,
interpretação Jackson do Pandeiro.
Meditação – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça,
interpretação de Isaura Garcia.

CAPÍTULO IV
1961
HISTÓRICO
O russo Iuri Gagarin torna-se o primeiro homem a realizar uma viagem espacial.
É lançado o primeiro disco de Elis Regina (Continental,17894, Dá Sorte e
Sonhando). Os fonogramas deste disco seriam aproveitados no elepê inicial da contora
(na ocasião com 16 anos), lançado ainda em 1961.
É promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O cineasta brasileiro Glauber Rocha filma Barravento.
Jânio Quadros renuncia à presidência da República em 25 de agosto de 1961. O
presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume a presidência,
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interinamente, em razão da ausência do vice João Goulart, em missão no exterior.
É divulgado manifesto dos ministros militares contra a posse de João Goulart.
O Congresso Nacional aprova emenda constitucional instituindo o Regime
Parlamentarista no Brasil.
João Goulart toma posse na presidência da República, sendo o cargo de primeiro
ministro ocupado por Tancredo Neves.
O Prefeito de Ibotirama é o Sr. João Alves Martins.
O Governador do Estado da Bahia é o General Juracy Montenegro Magalhães.
O Presidente do Brasil é Jânio da Silva Quadros.
Músicas que fizeram sucesso em 1961
Fica Comigo Esta Noite – (samba-canção) de Adelino Moreira e Nelson
Gonçalves, interpretação de Nelson Gonçalves.
Palhaçada – (samba) de Luís Reis e Haroldo Barbosa, interpretação de Miltinho.
Tenho Ciúme de Tudo – (bolero) de Valdir Machado, interpretação de Orlando
Dias.
Nossos Momentos – (samba-canção) de Luís Reis e Haroldo Barbosa,
interpretação de Miltinho.
Ternura Antiga – (samba-canção) de Dolores Duran e Ribamar, interpretação
de Tito Madi.
Insensatez – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes,
interpretação de João Gilberto.
Poema do Adeus – (samba-canção) de Luís Antonio, interpretação de Miltinho.
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CAPÍTULO V
1962
HISTÓRICO
O filme brasileiro “O Pagador de Promessas”, baseado na peça de Dias Gomes
e direção de Anselmo Duarte, ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na
França.
Realiza-se no Carnegie Hall, em Nova York (EUA), o famoso Show de Bossa
Nova ( com Antonio Carlos Jobim, João Gilberto e outros), que lançou o movimento
nos Estados Unidos.
O presidente dos EUA, John Kennedy decreta o bloqueio a Cuba.
Cuba é expulsa da OEA – Organização dos Estados Americanos.
A gravadora inglesa Parlophone lança o primeiro disco dos Beatles ( “Love Me
Do” e “P.S. I Love You” ).
A Seleção Brasileira de Futebol ganha em Santiago do Chile, o VII Campeonato
Mundial de Futebol, derrotando na partida final a Tcheco-Eslováquia por 3 a 1,
sagrando-se Bicampeão Mundial.
Morre no Rio de Janeiro, o compositor e arranjador brasileiro Vadico (Osvaldo
Gogliano).
Morre no Rio de Janeiro, o compositor brasileiro Zé Dantas.
O Prefeito de Ibotirama é o Sr. João Alves Martins.
O Governador do Estado da Bahia é o General Juracy Montenegro Magalhães.
O Presidente do Brasil é João Belchior Marques Goulart.
Músicas que fizeram sucesso em 1962
Volta Por Cima – (samba) de Paulo Vanzolini, interpretação de Noite Ilustrada.
Prelúdio Para Ninar Gente Grande – (balada) de Luis Vieira, interpretação
de Luis Vieira.
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A Mesma Rosa Amarela – (samba) de Capiba e Carlos Pena Filho, interpretação
de Conjunto Farroupilha.
Na Cadência do Samba – (samba) de Ataulfo Alves e Paulo Gesta, interpretação
de Ataulfo Alves.
Leva Eu Sodade – (toada) de Tito Neto e Alventino Cavalcanti, interpretação
de Nilo Amaro e Seus Cantores de Èbano.
Tu És o Maior Amor da Minha Vida – (bolero) de Silvinho e De Carvalho,
interpretação de Silvinho.
Se a Vida Parasse – (bolero) de Romeu Nunes e Milton Nunes, interpretação
de Anísio Silva.

CAPÍTULO VI
1963
HISTÓRICO
Realiza-se o plebiscito que determina o fim do regime parlamentarista e a volta
do presidencialismo no Brasil.
Morre o Papa João XXIII.
O educador brasileiro Paulo Freire propõe a adoção nacional de seu método de
alfabetização.
O cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos filma “Vidas Secas”.
O governo do Estado da Guanabara adquire o Arquivo Almirante, o maior
acervo de documentos sobre a música popular brasileira existente na época.
O Brasil torna-se o Campeão Mundial de Basquetebol masculino, vencendo na
partida final, realizada no Rio de Janeiro, o selecionado dos Estados Unidos por 85 a
81.
Morre no Rio de Janeiro, o compositor brasileiro Lamartine Babo.
A soviética Valentina Tereshkova torna-se a primeira mulher a realizar uma dos
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Estados Unidos.
O Prefeito de Ibotirama é o Sr. Solon Barreto de Novais.
O Governador do Estado da Bahia é o Sr. Antonio Lomanto Júnior.
O Presidente do Brasil é João Belchior Marques Goulart.
Músicas que fizeram sucesso em 1963
Parei na Contramão – (rock) de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, interpretação
de Roberto Carlos.
Mas Que Nada – (samba) de Jorge Ben, interpretação de Jorge Ben.
Tudo de Mim – (bolero) de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, interpretação de
Altemar Dutra.
Bolinha de Sabão – (samba) de Adilson Azevedo e Orlann Divo, interpretação
de Sônia Delfino.
O Morro Não Tem Vez – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Vinícius de
Morais, interpretação de Jair Rodrigues.
Esta Noite Eu Queria Que o Mundo Acabasse – (bolero) de Silvinho,
interpretação de Silvinho.
Ave-Maria dos Namorados – (samba-canção) de Evaldo Gouveia e Jair
Amorim, interpretação de Cauby Peixoto.
Enigma – (samba-canção) de Adelino Moreira, interpretação de Nelson
Gonçalves.
Por Causa de Você Menina – (samba) de Jorge Ben, interpretação de Jorge
Ben.
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O Festival de Música Popular de Ibotirama – FEMPI foi criado por um grupo
de jovens da geração dos anos 60, os chamados “Filhos da Revolução” ou “Filhos da
Ditadura”. Falando em termos locais, “Geração Cenecista”. Jovens que foram as crianças
ou adolescentes daquela década e da década de 70, e sofreram todas as influências dos
acontecimentos daquela época. Muitos também nasceram junto com a cidade. Por essa
razão, optamos por registrar, nesta obra, os fatos marcantes de cada ano até 2001, e a
partir de 1958, ano de criação do município de Ibotirama.
“GERAÇÃO CENECISTA”
Ata da Sessão de Fundação e Instalação do Colégio Cenecista de Ibotirama.
(Transcrita na íntegra do original)
Aos dezessete dias (17) do mês de novembro do ano de mil novecentos e
sessenta e três (1963), com a direção do Professor Gildásio Dourado, ilustre
representante da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG), com a
presença do prefeito em exercício Edson Rodrigues Magalhães e o representante do
Legislativo Municipal Minervino de Souza Santos, deu-se início à Sessão de Fundação
e Instalação do Conselho Local que compõe-se dos seguintes membros: Presidente –
Edvaldo Joaquim Pereira, Vice - Maria da Conceição Teixeira Benedito, Secretária –
Zélia de Carvalho Coutinho, Tesoureiro - Edson Rodrigues Magalhães. Diretora
escolhida pela Assembléia – Professora Dinah de Oliveira Magalhães. Conselho Fiscal
– Justiniano Gomes dos Santos, Epiphanio José Pereira Sobrinho, Silas de Souza
Braga. Suplentes – Josué Quinteiro, Minervino de Souza Santos e Izidoro José de
Souza. Efetuada a votação acerca da denominação do Ginásio, foi apontada a
designação de GINÁSIO NORMAL DE IBOTIRAMA, com que o Professor Gildásio
Dourado deu a Sessão por encerrada, com a leitura dos nomes dos dirigentes do
Ginásio, acompanhada de uma ruidosa salva de palmas, pelo que datilografei esta em
três vias, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros e povo
presente. Assinaturas – Gildásio de Castro Magalhães, Edson Rodrigues de Magalhães,
Josué Quinteiro, Dinah de Oliveira Dourado, Joselita Rodrigues da Mata, Minervino
de Souza Santos, Izidoro José de Souza, José Ferreira dos Santos, José Pereira da
Silva, Martinho Pinto, Silas de Souza Braga, Estevão Joaquim Pereira, Joaquim Pereira
de Almeida, Zélia de Carvalho Coutinho, Demóstenes Torres Bandeira, Artur Matias
de Araujo, Arlindo Araujo de Souza, Dolores Quinteiro Bastos, Raulindo Araujo de
Souza, Djalma da Silva Leão, Josemiro Fernandes de Souza, Maria da Glória Pereira.
Maria Estelina Pereira, Antonio Soares Barbosa, Orlando Ribeiro de Andrade, Osvaldo
Coutinho, Otalino Donato de Souza, Arcênio de Araujo Barreto, Osvaldo Nogueira
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de Almeida, Carlos Francisco de Souza, Justiniano Gomes dos Santos, Antonio Plínio do
Rego, Ademar José Viana, Evaristo Bastos, Ives Alves de Oliveira, Epiphanio José Pereira
Sobrinho, Elias Ferreira Damaceno, Agnaldo Sá Teles, Edson Quinteiro Bastos, Iva Barreto
de Novais, Valvina Quinteiro Bastos, Edvaldo Joaquim Pereira, Jandira Bastos Barbosa,
Francisco José dos Santos, David dos Santos, Agenor Cruz, Antonio Alves Cruz, Avelita
Ribeiro Pereira e Dulcinéia de Vasconcelos Aguiar. Eu Zélia de Carvalho Coutinho,
secretária, datilografei e assino.
Visto em 17.11.1963.
Edvaldo Joaquim Pereira – Presidente.
Criado o Ginásio Normal de Ibotirama em novembro de 1963, seu primeiro
ano de funcionamento aconteceu no período letivo de 1964, em instalações provisórias
localizadas na Rua Primeiro de Janeiro, s/n, de propriedade do Sr. Rosalvo Teixeira,
morador de Oliveira dos Brejinhos, tendo como encarregado dos aluguéis o Sr.
Salustiano Rodrigues dos Santos ”Salu Roxo”. Era preciso pensar, desde logo em
construir seu Prédio próprio. Sendo um Ginásio de origem comunitária, seus
dirigentes, professores e alunos arregaçaram as mangas e iniciaram uma série de
movimentos na comunidade visando arrecadação de fundos necessários àquelas
pretensões. (Citamos aqui os professores da turma fundadora do Ginásio: Joanita
Morais Assis, Maria da Conceição Teixeira Benedito, Dinah Oliveira Magalhães, Enock
Alves de Assis, Creuza Ana de Souza, Joselita Rodrigues da Mata, Edvaldo Joaquim
Pereira, Zélia Carvalho Coutinho, Epiphânio José Pereira Sobrinho, Lívia Almeida
de Carvalho, Pe. Otávio de Oliveira Braga) Tais movimentos incluíam apresentações
de peças de teatro, shows e iniciativas de arrecadações diversas.
Teve muita repercussão na época (1967) a apresentação do espetáculo
denominado “Show Psicodélico”, coordenado pelo professor Hugo Lessa e Maria
da Conceição Teixeira - Crítica teatralizada dos costumes e da política local,
juntamente com apresentações de músicas.
Segundo Hugo Lessa e Aliomar Pereira, tiveram participação efetiva na
realização daquele espetáculo, os seguintes estudantes e professores: Hugo Lessa,
Maria da Conceição Teixeira, Aliomar Joaquim Pereira, Luiza Melo, Landulfo Alves
de Souza, Marisa Monteiro, Quintino Alves Ferreira, José Felix de Souza (Cabo
Gildo), Silvio Araujo Monteiro, Regina Pereira, Gilvanete Queiroz, Rosalina Seabra,
entre outros.
Aliomar Joaquim Pereira dirigiu e apresentou a Peça Teatral denominada O
Namoro, que teve como atores: o próprio Aliomar Pereira, Oldemar Mineiro, Benilda
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Fernandes de Souza e Luiza Melo.
CAPÍTULO VII
1964
HISTÓRICO
Damos ênfase na enumeração dos fatos ocorridos exatamente nesse ano, por
se tratar de um período que foi um marco na história da década de 60 no Brasil.
Em 31 de março de 1964, os militares tomam o poder e instalam uma ditadura
militar no país, que durou mais de duas décadas, só terminando em 1985 com a
eleição de Tancredo Neves para Presidente do Brasil.
“Em 1º de Abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu para Presidente, o
chefe do Estado-Maior do Exército, o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco.
Empossado em 15 de Abril de 1964, governaria até março de 1967 (inicialmente seu
mandato seria um ano mais exíguo, mas foi prorrogado). Usou atos institucionais
como instrumentos de repressão: fechou associações civis, proibiu greves, interveio
em sindicatos e cassou mandatos de políticos. No dia 13 de junho de 64, criou o SNI
(Serviço Nacional de Informações). Em 27 de outubro, o Congresso Nacional aprovou
uma lei que extinguiu as Ligas Camponesas, a CGT, a UNE e as UEEs (Uniões
Estaduais de Estudantes)”.
“Em 18 de outubro de 1.964, o Presidente mandou invadir e fechar a
Universidade de Brasília pela polícia militar. As ações repressivas do governo eram
estimuladas por grande parte dos oficiais do Exército. A chamada “linha dura” defendia
a pureza dos princípios “revolucionários” e a exclusão de todo e qualquer vestígio do
regime deposto. Usando de pressões, Castello Branco conseguiu que o Congresso
Nacional aprovasse várias medidas repressivas. Uma das maiores vitórias foi a
permissão dada à justiça militar de julgar civis por crimes políticos.
PAEG - O plano econômico adotado pelo governo, chamou-se PAEG (Plano
de Ação Econômica do Governo). Foi elaborado pelos ministros Roberto Campos e
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Otávio Gouveia de Bulhões, e visava a extirpar a inflação e a industrializar o país. Abriuse a economia ao capital estrangeiro, instituiu-se a correção monetária, e estabeleceu-se
o arrocho salarial para as classes menos favorecidas. Ademais, foi criado o Banco Central.
Em troca da estabilidade a que os trabalhadores tinham direito (após dez
anos, não podiam ser demitidos), foi implementado o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço). Com o dinheiro do Fundo, surgiu o BNH (Banco Nacional de
Habitação), que servia para financiar construções de residências. O objetivo inicial
era fornecer crédito às populações de mais baixa renda, mas o propósito foi desviado,
tornando-se o grande financiador da classe média”.
Glauber Rocha filma Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme que conquistou a
palma de ouro no festival de Cannes na França.
Roberto Carlos lança o LP È Proibido Fumar, disco precursor do movimento
musical chamado de Jovem Guarda.
Morre no Rio de Janeiro, o Compositor brasileiro Ari Barroso.
Em 2 de abril de 1964 João Goulart deixa a presidência e vai para o Uruguai,
pedindo refúgio político. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli,
assume interinamente a presidência da República do Brasil.
Na Inglaterra, a estilista Mary Quant lança a moda da minissaia.
São realizados em Tóquio-Japão, os XVIII Jogos Olímpicos da Era Moderna.
É apresentado no Rio de Janeiro, o show “Opinião”, de Oduvaldo Viana Filho,
Paulo Pontes, Armando Costa e Ferreira Gullar, com Nara Leão, Zé Kéti e João do
Vale.
O prefeito de Ibotirama é o Sr. Solon Barreto de Novais.
O governador da Bahia é Antonio Lomanto Júnior.
O presidente do Brasil é o General Humberto de Alencar Castelo Branco/Eleito
indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1964
Bigorrilho – (samba-coco/carnaval) de Paquito, Romeu Gentil e Sebastião
Gomes, interpretação de Jorge Veiga.
Berimbau – (samba) de Badem Powell e Vinícius de Moraes, interpretação de
Baden Powell.
Deixa Isso pra Lá – (samba) de Alberto Paz e Edson Menezes, interpretação
34

de Jair Rodrigues.
Matriz ou Filial – (samba) de Lúcio Cardim, interpretação de Jamelão.
Rua Augusta – (Twist) de Hervê Cordovil, interpretação de Ronnie Cord.
É Proibido Fumar – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.
O Menino das Laranjas – de Téo de Barros, interpretação de Elis Regina.
Que Queres Tu de Mim – (bolero) de Evaldo Gouveia e Jair Amorim,
interpretação de Altemar Dutra.

CAPÍTULO VIII
1965
HISTÓRICO
A TV Excelsior de São Paulo realiza o I FMPB – Festival de Música Popular
Brasileira, no período março/abril de 1965 – A música ganhadora é Arrastão,
interpretada por Elis Regina, de autoria de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Segunda
colocada, Valsa do Amor Que Não Vem, interpretada por Eliseth Cardoso, de
autoria de Baden Powel e Vinícius de Moraes.
Em 26 de abril de 1965 é inaugurada a TV Globo do Rio de Janeiro.
Em 16 de maio de 1965, estréia na TV Record de São Paulo, o programa “O
Fino da Bossa”, comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues.
Em 22 de agosto de 1965, estréia na TV Record de São Paulo, o programa
Jovem Guarda, comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.
É inaugurado o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.
É instituído o Cruzeiro Novo, nova moeda brasileira que equivaleria a mil
cruzeiros antigos.
O presidente brasileiro General Humberto de Alencar Castelo Branco promulga
o Ato Institucional nº 2, que extingue os partidos políticos existentes e cria o sistema
do bi-partidarismo.
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O sucesso do ano é: Febeapá ( Festival de besteiras que assola o país, de Stanislau
Ponte Preta – o jornalista e escritor Sergio Porto.
Grande demissão de professores universitários na UNB e USP.
Em 27 de outubro de 1965 Castello Branco edita o AI-2: dissolviam-se os
partidos políticos e conferia-se ao executivo poderes para cassar mandatos e decretar
o estado de sítio sem prévia autorização do Congresso. Estabelecia também, a eleição
indireta para a Presidência da República transformando o Congresso Nacional em
Colégio Eleitoral. O Ato Complementar nº 04, de novembro de 1965, instituiu o
sistema bipartidário no país. Foi criada a Arena (Aliança Renovadora Nacional), de
apoio ao governo, reunindo integrantes da UDN e setores do PDS, enquanto o MDB
reunia os oposicionistas.
Estatuto da Terra - Constituiu um grande passo para o Brasil a aprovação do
Estatuto da Terra, que definia os tipos de propriedade, o módulo rural, direcionando
para uma efetiva reforma agrária. Infelizmente, seus princípios restringiram-se ao
papel, não se revertendo em mudanças sociais substanciais.
O prefeito de Ibotirama é o Sr. Solon Barreto de Novais.
O governador da Bahia é Antonio Lomanto Júnior
O presidente do Brasil é o General Humberto de Alencar Castelo Branco/Eleito
indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1965
Arrastão – de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, interpretação de Elis Regina.
Carcará – de João do Vale e José Cândido, interpretação de Maria Bethânia.
O Neguinho e a Senhorita - (samba) de Noel Rosa de Oliveira e Abelardo
Silva, interpretação de Noite Ilustrada.
Pau de Arara – de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, interpretação de Ari
Toledo.
Pedro Pedreiro – (samba) de Chico Buarque, interpretação de Chico Buarque.
Preciso Aprender a Ser Só – de Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale, interpretação
de Elis Regina.
Quero que Vá Tudo pro Inferno – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos,
interpretação de Roberto Carlos.
Trem das Onze – (samba) de Adoniran Barbosa, interpretação de Demônios
da Garoa.
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Festa de Arromba – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Erasmo
Carlos.
A Garota do Baile – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.
Sentimental Demais – de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, interpretação de
Altemar Dutra.

CAPÍTULO IX
1966
HISTÓRICO
A TV Record de São Paulo realiza o II FMPB – Festival de Música Popular
Brasileira. As músicas ganhadoras são: A Banda, interpretada por Nara Leão, de
autoria de Chico Buarque de Holanda e Disparada, interpretada por Jair Rodrigues,
de autoria de Geraldo Vandré e Teo de Barros, dividindo o prêmio de primeiro lugar.
A TV Excelsior de São Paulo realiza o seu I FNMP – Festival Nacional de
Música Popular. A música ganhadora é Porta Estandarte, interpretada por Tuca,
de autoria de Geraldo Vandré e Fernando Lona, segunda colocada Inaê, de autoria
de Vera Brasil e Marlene Costa.
Realiza-se também o I FIC – Festival Internacional da Canção, pela TV
Globo do Rio de Janeiro. A música ganhadora é Saveiros, interpretada por Nana
Caymmi, de autoria de Dori Caymmi e Nelson Mota, segunda colocada Cavaleiro,
interpretada por Tuca, de autoria de Geraldo Vandré e Tuca, na segunda fase
internacional.
A Editora Abril lança a revista Realidade.
O teatro Oficina é incendiado.
É realizado na Inglaterra o VIII Campeonato Mundial de Futebol, vencido pelos
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Ingleses, derrotando a Alemanha Ocidental por 4x2 na partida final.
Morre no Rio de Janeiro o poeta, compositor e jornalista Orestes Barbosa.
Morre no Rio de Janeiro o compositor e pintor Heitor dos Prazeres.
Morre no Rio de Janeiro, em desastre de automóvel, a cantora brasileira Silvinha
Teles.
Prevendo uma derrota nas eleições para os governos de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro, o Governo baixou em 5 de fevereiro de 66 o AI-3; as eleições para
governadores e para municípios considerados de segurança nacional passariam a ser
indiretas. Em novembro do mesmo ano, Castello Branco fechou o Congresso Nacional
e iniciou uma nova onda de cassações.
O prefeito de Ibotirama é o Sr. Solon Barreto de Novais.
O governador da Bahia é Antonio Lomanto Júnior
O presidente do Brasil é o General Humberto de Alencar Castelo Branco/Eleito
indiretamente.
Em 3 de outubro de 1966, o Congresso Nacional elege o Marechal Artur da
Costa e Silva presidente da República.
Músicas que fizeram sucesso em 1966
A Banda – (marcha) de Chico Buarque, interpretação de Nara Leão e Chico
Buarque.
Brigas – (bolero) de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, interpretação de Altemar
Dutra.
Disparada – (moda-de-viola) de Geraldo Vandré e Téo de Barros, interpretação
de Jair Rodrigues.
Louvação – de Gilberto Gil e Torquato Neto, interpretação de Elis Regina e
Jair Rodrigues.
Namoradinha de um Amigo Meu – de Roberto Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.
Negro Gato – de Getúlio Côrtes, interpretação de Roberto Carlos.
Procissão – de Gilberto Gil, interpretação de Gilberto Gil.
Upa Neguinho – de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, interpretação de
Elis Regina.
Tristeza – (samba/carnaval) de Haroldo Lobo e Niltinho, interpretação de Jair
Rodrigues.
Mamãe Passou Açúcar em Mim – de Carlos Imperial, interpretação de Wilson
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Simonal.
A Rita – de Chico Buarque, interpretação de Chico Buarque.
Eu Te Darei o Céu – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.

CAPÍTULO X
1967
HISTÓRICO
Em 1967, o compositor Torquato Neto, juntamente com o poeta José Carlos
Capinam, se reúne com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e o maestro
Rogério Duprat e, unidos, iniciam o movimento chamado de Tropicalismo. “Assumem
o subdesenvolvimento brasileiro, aproveitam elementos estrangeiros e reinterpretamnos, segundo uma ótica antropofágica. Desse modo, adotam uma atitude de
questionamento de costumes e comportamentos que ultrapassa a própria música”.
(Literatura Comentada. Gilberto Gil, p 5, Fred de Froes).
A imagem do movimento foi dada por um disco de 1968, chamado Tropicália
ou Panis Et Ciscensis – que reunia, entre outros, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal
Costa, Nara Leão, Tom Zé e Os Mutantes. O movimento durou poucos anos, até que
Gilberto Gil e Caetano Veloso foram cassados pela Ditadura Militar e expulsos do
país. O movimento foi uma explosão de novas cores, sons e idéias que impulsionaram
boa parte da geração de 70.
A TV Record de São Paulo realiza o III FMPB – Festival de Música Popular
Brasileira. A música ganhadora é Ponteio, interpretada por Edu Lobo, Marília
Medalha e Momento Quatro, de autoria de Edu Lobo e José Carlos Capinam. Segunda
colocada é Domingo no Parque, interpretada por Gilberto Gil e os Mutantes, de
autoria de Gilberto Gil. Terceira colocada Roda Viva, interpretada por Chico Buarque
e MPB-4, autoria de Chico Buarque. Quarta Colocada Alegria Alegria, interpretada
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por Caetano Veloso e os Beat Boys, música de autoria de Caetano Veloso.
Hélio Oiticica escreveu:
“O deslanchar do movimento Tropicalista foi no III Festival da Música Popular
Brasileira, promovido em outubro de 1967 pela TV Record de São Paulo. Caetano
Veloso relata que, “a esquerda festiva encontrou no Festival de 67 sua primeira
oportunidade de expor seus recalques e preconceitos. Apesar de tudo, cantei com Os
Beat Boys a música Alegria, Alegria e fui classificado em quarto lugar. Gil cantou
Domingo no Parque, com os Mutantes e ganhou o segundo. Rogério Duprat foi
considerado o melhor arranjador do Festival. Foi uma glória, mora!”. Era algo de
novo na ordem da música popular brasileira”.
A TV Globo realiza o seu II FIC – Festival Internacional da Canção – A
música ganhadora é Margarida na fase nacional, interpretada por Gutemberg
Guarabira, de autoria do mesmo. Segunda colocada Travessia, interpretada por Milton
Nascimento, de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brandt. A terceira colocada
é Carolina, de autoria e interpretação de Chico Buarque de Holanda.
O Congresso Nacional promulga a nova Constituição Brasileira.
O Congresso foi reaberto com poderes constituintes. A 6a. Constituição do
país e 5a. da República, traduzia a ordem estabelecida pelo regime: institucionalizou
a ditadura, incorporou as decisões impostas pelos atos institucionais, hipertrofiou o
Executivo, que passou a ter a iniciativa de projetos de emenda constitucional, reduziu
os poderes e prerrogativas do Congresso e instituiu uma nova Lei de Imprensa e a
Lei de Segurança Nacional. A nova Carta foi votada em 24 de janeiro de 67 e entrou
em vigor no dia 15 de março.
É constituída a chamada Frente Ampla, movimento que reúne políticos de
diversas tendências como Juscelino Kubitschek de Oliveira, João Goulart e Carlos
Lacerda.
Morre na Bolívia o revolucionário Ernesto Che Guevara.
O cirurgião Christian Barnard realiza na Cidade do Cabo (África do Sul), o
primeiro transplante de coração humano.
Os Beatles lançam o LP Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
Estréia o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha.
Morre o escritor brasileiro João Guimarães Rosa.
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O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual Eládio Almeida Pinto.
O Governador da Bahia é Luiz Viana Filho.
O presidente do Brasil é o General Arthur da Costa e Silva/Eleito indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1967
Alegria, Alegria – de Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Carolina – de Chico Buarque, interpretação de Cynara e Cybele.
Coração de Papel – de Sérgio Reis, interpretação de Sérgio Reis.
Domingo no Parque – de Gilberto Gil, interpretação de Gilberto Gil.
Quem te Viu, Quem te Vê – (samba) de Chico Buarque, interpretação de
Nara Leão.
Travessia – de Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretação de Milton
Nascimento.
Vem Quente que Eu Estou Fervendo – de Carlos Imperial e Eduardo Araujo,
interpretação de Eduardo Araujo.
Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim – de Rossini Pinto, interpretação de
Roberto Carlos.
Quando – de Roberto Carlos, interpretação de Roberto Carlos.
O Bom Rapaz – de Geraldo Nunes, interpretação de Wanderley Cardoso.
A Praça – de Carlos Imperial, interpretação de Ronnie Von.
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CAPÍTULO XI
1968
HISTÓRICO
É assinado o decreto que estabelece o Ato Institucional nº 5 (AI – 5), no dia 13
de dezembro de 1968.
AI-5 - Em discurso na Câmara Federal, o deputado Márcio Moreira Alves, do
MDB, exortou o povo a não comparecer às festividades do dia da Independência. Os
militares, sentindo-se ofendidos, exigiram sua punição. A Câmara, contudo, não aceitou
a exigência. Foi a gota d’água. Em represália, a 13 de dezembro de 1968, o ministro
da Justiça, Gama e Silva, apresentou ao Conselho de Segurança Nacional, o Ato
Institucional nº 5, que entregou o país às forças mais retrógradas e violentas de nossa
História recente.
O Ato abrangia inúmeras medidas, algumas das quais merecem destaque: pena
de morte para crimes políticos, prisão perpétua, fim das imunidades parlamentares,
transferência de inúmeros poderes do Legislativo para o Executivo, etc. Mais
abrangente e autoritário de todos os outros atos institucionais, o AI-5 na prática
revogou os dispositivos constitucionais de 67. Reforçou os poderes discricionários
do regime e concedeu ao Exército o direito de determinar medidas repressivas
específicas, como decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas Estaduais e das Câmaras Municipais. O Governo poderia censurar os
meios de comunicação, eliminar as garantias de estabilidade do Poder Judiciário e
suspender a aplicação do habeas-corpus em casos de crimes políticos. O Ato ainda
cassou mandatos, suspendeu direitos políticos e anulou direitos individuais.
O CCC (Comando de Caça aos Comunistas) invade o Teatro Princesa Isabel do
Rio de Janeiro, onde era apresentada a peça Roda Viva de Chico Buarque, destrói o
cenário e espanca os atores.
Morre no Rio de Janeiro o poeta brasileiro Manuel Bandeira.
O estudante Edson Luis de Lima Júnior é morto pela polícia, em conflito no
restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro.
É assassinado nos Estados Unidos o líder negro Martin Luther King.
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Realiza-se no Rio de Janeiro a chamada Passeata dos Cem Mil contra a Ditadura
Militar.
Morre o compositor brasileiro Wilson Batista.
Morre em São Paulo o cantor e compositor brasileiro Vicente Celestino.
Morre no Rio de Janeiro o jornalista, escritor e compositor brasileiro Sérgio
Porto, o Stanislau Ponte Preta.
Realizam-se na Cidade do México, os XIX Jogos Olímpicos da Era Moderna.
É realizada no Dancing Avenida, no Rio de Janeiro, a festa de lançamento do
disco manifesto do movimento tropicalista chamado Tropicália ou Panis Et Ciscensis
– que reunia, entre outros, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão,
Tom Zé e Os Mutantes.
Ficha técnica do LP Tropicália ou Panis Et Ciscensis:
Ano: 1968
Gravadora: Polygram
Músicas:
Miserere Nobis ( Gilberto Gil e Capinam )
Coração Materno ( Vicente Celestino )
Panis et Circensis ( Gilberto Gil e Caetano Veloso )
Lindonéia ( Gilberto Gil e Caetano Veloso )
Parque industrial ( Tom Zé )
Geléia Geral ( Gilberto Gil e Torquato Neto )
Baby ( Caetano Veloso )
Três Caravelas ( Algueró Jr. G. Moreu – versão: João de Barro)
Enquanto seu lobo não vem ( Caetano Veloso )
Mamãe Coragem ( Caetano Veloso e Torquato Neto )
Batmacumba ( Gilberto Gil e Caetano Veloso )
Hino ao Senhor do Bonfim da Bahia (João Antonio Wanderlei de Petin Villar )
Vejamos o que escreveu o maestro Júlio Medaglia:
“No fim dos anos 60, a música popular não apenas puxou toda a movimentação
cultural no país, como também deu um exemplo de inteligência, engajamento, talento
e senso estratégico artístico-cultural raro. Enquanto Tom Jobim e João Gilberto,
com duas ou três sílabas ou sons, atuando na área de uma extremada economia e
sensibilidade mozartianas, faziam o mundo se curvar, uma plêiade de jovens autores
liderados pelo movimento tropicalista compunha uma vigorosa música popular repleta
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de componentes, que abrangia a provocação artístico-musical e literária, comportamental,
política, social, etc. Gil, Caetano, Tom Zé, Capinam, Torquato Neto, Os Mutantes, com
seus radares calibrados na potência máxima, absorviam, com uma capacidade
absolutamente incomum, os importantes acontecimentos brasileiros e mundiais,
reinterpretando-os por meio de uma criativa linguagem crítica ferina e alegórica, profunda
e humorada, implícita e agressiva, simples e de alta qualidade musical, multifacetada e
“brasileira”, popular e “erudita”, sutil e devastadora. Como se tivesse um profundo
compromisso com a música, a cultura e os destinos deste país, essa “ala inteligente” da
MPB desenvolveu um comportamento cultural experimental provocador que ia muito
além do simples cancioneirismo ou carreirismo, mexendo com a cabeça das pessoas e
deixando os militares sem dormir a cada mínima movimentação do grupo. A bem da
verdade, mais do que qualquer outro segmento social ou intelectual da época, a música
popular colaborou para a recuperação democrática no Brasil.
Com o passar do tempo e a chegada da liberdade de expressão total, alguns desses
autores deixaram a vida artística, e aqueles que permaneceram na ativa e com sucesso
contínuo foram dedicando-se mais a carreiras individuais. Toda aquela preocupação com
a problemática nacional e com a movimentação da cultura musical no país desaparece,
dando lugar a carreiras do tipo pop star, repletas de glamour e tietagem”.
A TV Record de São Paulo realiza o IV FMPB – Festival de Música Popular
Brasileira. A música ganhadora é São São Paulo Meu Amor, interpretada por Tom
Zé, de autoria de Tom Zé. Segunda colocada é Memórias de Marta Sare, interpretada
por Edu Lobo, de autoria de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Terceira colocada
é Divino Maravilhoso, interpretada por Gal Costa, autoria de Caetano Veloso e
Gilberto Gil. Quarta Colocada é Bonita, interpretada por Geraldo Vandré, música
de autoria do mesmo.
A TV Globo realiza o seu III FIC – Festival Internacional da Canção – A
música ganhadora é Sabiá, interpretada por Quarteto em Cy, de autoria de Chico
Buarque e Tom Jobim. A segunda colocada é Pra Não Dizer Que Não Falei Das
Flores, de autoria e interpretação de Geraldo Vandré. Nesse Festival Caetano Veloso
apresenta a música É Proibido Proibir, é vaiado e desclassificado.
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É também realizado naquele ano a I Bienal do Samba – tendo como música
ganhadora Lapinha, interpretada por Elis Regina, de autoria de Baden Powel e Paulo
César Pinheiro. Segunda colocada é Bom Tempo, interpretada por Chico Buarque de

Holanda, de autoria do mesmo.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual Eládio Almeida Pinto.
O Governador da Bahia é Luiz Viana Filho.
O presidente do Brasil é o General Arthur da Costa e Silva/Eleito indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1968
Caminhando(Pra Não Dizer que Não Falei de Flores) – de Geraldo Vandré,
interpretação de Geraldo Vandré.
Baby – de Caetano Veloso, interpretação de Gal Costa.
Geléia Geral – de Gilberto Gil e Torquato Neto, interpretação de Gilberto Gil.
Retrato em Branco e Preto – (samba) de Antonio Carlos Jobim e Chico Buarque
de Holanda, interpretação de Quarteto em Cy.
Sá Marina – de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar, interpretação de Wilson
Simonal.
Samba do Crioulo Doido – de Sérgio Porto, interpretação de Quarteto em
Cy.
Soy Loco por Ti América – de Gilberto Gil e Capinam, interpretação de Caetano
Veloso.
Tropicália – de Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Viola Enluarada – de Marcos Vale e Paulo Sergio Vale, interpretação de Marcos
Vale e Paulo Sergio Vale.
Se Você Pensa – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Eu te Amo, Eu te Amo, Eu te Amo – de Roberto Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.
Última Canção – de Carlos Roberto, interpretação de Paulo Sergio.

CAPÍTULO XII
1969
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HISTÓRICO
É realizado o Festival da ilha de Woodstock nos Estados Unidos da América,
acontecimento-chave na revolução contra-cultural. Três dias de paz, amor e música,
com um público estimado de mais de 400 mil pessoas e os músicos: Joan Baez,
Butterfield Blues Band, Joe Cocker, Country Joe, Crosby, Nash e Yung, Santana,
Jimmy Hendrix entre outros.
É lançado o penúltimo disco dos Beatles: Abbey Road.
É lançado O Pasquim, jornal de esquerda e resistência ao Regime Militar
Brasileiro. Sua Musa era a atriz Leila Diniz.
Morre no Rio de Janeiro o cantor e compositor brasileiro Ataulfo Alves.
Os Estados Unidos da América vencem a chamada corrida espacial, com a
chegada à Lua vista pela TV do mundo inteiro, numa nave espacial comandada pelos
astronautas Neil Amstrong e Erwin Aldrin.
O poeta Carlos Drummond de Andrade publica o livro Reunião, com todos os
seus poemas escritos até aquela época.
A TV Record de São Paulo realiza o V FMPB – Festival de Música Popular
Brasileira. A música ganhadora é Sinal Fechado, interpretada por Paulinho da
Viola, de autoria de Paulinho da Viola.
É realizado o II Festival Universitário – A música ganhadora é O trem,
interpretação e autoria de Gonzaguinha.
A TV Globo realiza o seu IV FIC – Festival Internacional da Canção – A
música ganhadora é Cantiga por Luciana, de autoria Edmundo Souto e Paulinho
Tapajós.
O Congresso Nacional é reaberto, após dez meses de recesso, a fim de eleger
presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici.
Estréia na TV Globo do Rio de Janeiro o “Jornal Nacional”.
Pelé marca no Maracanã, em partida Santos x Vasco da Gama, o milésimo gol
de sua carreira.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual Eládio Almeida Pinto.
O Governador da Bahia é Luiz Viana Filho.
Naquele ano o Brasil teve três governantes: Até 31 de agosto o Brasil foi governado
pelo General Arthur da Costa e Silva/Eleito indiretamente. De 31 de agosto até 30 de
outubro, o país foi governado por uma Junta Militar formada pelo Brigadeiro Márcio de
Souza e Mello, pelo Almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald e pelo General
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Aurélio Lyra Tavares. A partir de 30 de outubro, o Brasil tinha como presidente o General
Emílio Garrastazu Médici/Eleito indiretamente.

Músicas que fizeram sucesso em 1969
Aquele Abraço – (samba) de Gilberto Gil, interpretação de Gilberto Gil.
Atrás do Trio Elétrico – de Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Cantiga por Luciana – de Edmundo Souto e Paulinho Tapajós, interpretação
de Evinha.
Charles, Anjo 45 – de Jorge Ben, interpretação de Jorge Ben.
As Curvas da Estrada de Santos – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos,
interpretação de Roberto Carlos.
Hoje – de Taiguara, interpretação de Taiguara.
País Tropical – de Jorge Ben, interpretação de Jorge Ben.
O Pequeno Burguês – de Martinho da Vila, interpretação de Martinho da Vila.
Sentado à Beira do Caminho – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos,
interpretação de Erasmo Carlos.
Sinal Fechado – de Paulinho da Viola, interpretação de Paulinho da Viola.
Casaco Marrom (Bye, Bye, Ceci) – de Gutemberg Guarabira, Renato Correia
e Danilo Caymmi, interpretação de Evinha.
Sua Estupidez – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Tudo Passará – de Nelson Ned, interpretação de Nelson Ned.

DÉCADA DE 70
Nos anos 70 o interesse maior era aproveitar a liberdade conquistada na década
passada, e como foi aproveitada! Com o declínio do movimento hippie, o sonho comunitário
foi substituído pelo solitário. No Brasil vivíamos, ainda, um governo ditatorial cruel. Contudo,
pessoas fizeram muita arte e mudaram muito
47a história por aqui.

Os anos 70 foram, sem dúvida, uma época áurea de muitos protestos, muitos
sofrimentos, muitas perdas, mas sobretudo, de muitos ganhos. Ganhamos o direito à
calça boca de sino, à camiseta em cores psicodélicas e os festivais de música.
CARLOS LAMARCA E ZEQUINHA
O leitor pode perguntar o que liga Carlos Lamarca a Ibotirama e ao FEMPI –
Festival de Música Popular de Ibotirama? Alguns fatos, e pretendemos narrá-los
nesta obra.
Em uma daquelas tardes ensolaradas de Ibotirama do ano de 1969, atraca no
Porto da “Boca da Barra” um Vapor proveniente de Pirapora e é recepcionado por
uma pequena multidão, como era costume na época. Dentre os passageiros que
desembarcavam, estava um jovem de 25 anos, moreno, de estatura mediana,
carregando um violão no ombro e uma sacola de mão. Foi alvo até de alguns apupos
por parte das pessoas que assistiam ao desembarque.
Aquele jovem, soube-se depois, era José Campos Barreto (O Zequinha) que
estava chegando de São Paulo e ia para Buriti Cristalino, em Brotas de Macaubas.
Como tinha parentes em Ibotirama, permaneceu na cidade por alguns dias. Os parentes
mais próximos de Zequinha em Ibotirama eram da família de José de Araujo Barreto
e mais distantes, da família de Silvio Araujo. Zequinha logo fez grandes amizades
com os jovens de Ibotirama e chegou até a ministrar aulas de inglês no Colégio
Cenecista e a emprestar livros a alguns de seus estudantes. Corria o ano de 1970 e
nem a seus amigos mais chegados, Miguel de Araujo Barreto, Silvio Araujo, Carlos
Araujo e Lamartine Araujo, Zequinha revelava que pertencia ao MR-8 e era
companheiro de luta de Carlos Lamarca.
Sabia-se que Zequinha tinha sido torturado em São Paulo, inclusive tinha sido
impedido de freqüentar Faculdade. Muito leal, não envolveu nenhuma pessoa de
Ibotirama em sua causa.
Zequinha era um jovem extremamente inteligente, carismático, boa pinta,
brincava com todos, jogava um bom futebol, falava latim, francês, alemão e inglês. O
domínio dos idiomas era fruto dos anos de estudo no Seminário de Garanhuns, em
Pernambuco, onde ingressou aos nove anos de idade. Mas não queria ser padre.
Em 1963, de férias em Buriti Cristalino, município de Brotas de Macaúbas-Ba,
Zequinha resolveu não mais voltar para Garanhuns. Dois anos mais tarde, serve o
Exército no quartel de Quitaúna, São Paulo, o mesmo onde serviu Lamarca. Já haviam
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começado as manifestações estudantis contra a ditadura e Zequinha, aluno do Colégio
Estadual e Escola Normal Antonio Raposo Tavares (Ceneart), em Osasco, passou a
se envolver no movimento.
Em 1968, como operário da Cobrasma, fabricante de material ferroviário em
Osasco, lidera os companheiros na resistência à tomada da fábrica pelos policiais
militares. Era o dia do Trabalho. Enquanto a tropa avança ocupando o local, Zequinha
corre ao depósito de gasolina e ameaça explodir a fábrica com uma tocha. Em meio
à correria dos operários, é preso e espancado. Foram 98 dias na cadeia.
Bom músico e compositor, Zequinha fez uma música em parceria com Silvio
Araujo em homenagem a Carlos Lamarca.
Eis a seguir letra da música composta por Silvio Araújo em parceria com José
Campos Barreto, o Zequinha:
Venho pra lhe dizer
Que fui tão longe
Sem perceber
Buscar a paz
Que estava junto a ti.
Venho de tristeza e dor
O tempo todo só pensei no amor
E ele era você.
Chego e venho pra ficar
Estou cansado e quero repousar
Tranqüilamente ser seu ideal
Para saber se o sonho é sempre bom
Um sonho lindo sem ter despertar
E assim posso cantar de cor
Essa alegria de ser bem maior
Para encher os olhos seus e o coração
E esse é um final feliz
Que eu penso para lhe dizer
No dia em que você voltar pra mim.
Mas se depois
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Eu acordar de um sonho bom
E descobrir que a ilusão
Nada mais foi que um lugar comum
Fico somente para lhe dizer
Que a minha vida valha o que valer
Não vale nada a vida sem você.
Consta do relatório: “Morte Política no Brasil (MTNM/PE)” O seguinte:
“José Campos Barreto - Militante da VANGUARDA POPULAR
REVOLUCIONÁRIA (VPR).
Operário metalúrgico em Osasco, Grande São Paulo. Ex-seminarista e presidente
do Círculo Estudantil Osasquense.
Assassinado, aos 26 anos, junto com o Capitão Carlos Lamarca no interior
baiano, na localidade de Pintada, município de Ipupiara-Ba, em cerco montado pelos
órgãos de repressão, no dia 17 de setembro de 1971.
A certidão de óbito de Zequinha dá sua morte nesta data, em Brotas de Macaúbas
(BA) por tiro, sendo assinada pelo Dr. Charles Pittex. Informa, ainda, que foi enterrado
no Cemitério de Campo Santo-Salvador- (BA).
O relatório Pajussara (documento do Exército sobre a operação que matou
Lamarca) diz que José Campos Barreto ao receber o tiro de misericórdia, gritou
“Abaixo a Ditadura”.
Carlos Lamarca nasceu no dia 27 de outubro de 1937, no bairro do Estácio,
zona norte, do Rio de Janeiro. Seu pai Antonio Lamarca era sapateiro, e sua mãe
Gertrudes dona de casa. Lamarca tinha seis irmãos. Desde criança era um indivíduo
decidido e sempre teve liderança nas brincadeiras com os outros garotos. Cursou o
primário na Escola Canadá e o ginasial no Instituto Arcoverde, ele foi o único dos
filhos a chegar a ter curso superior.
Em 1947, Carlos Lamarca ingressa na Escola Preparatória de Cadetes em Porto
Alegre, e se mostra um cadete muito aplicado
Em 1957, foi transferido para Rezende, para Academia Militar de Agulhas Negras,
na Academia Lamarca lê o jornal a “Voz Operaria” do PCB ( esse jornal era colocado
debaixo dos travesseiros dos cadetes escondido), e começa a se simpatizar com as idéias
comunistas.
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Em 1958, Lamarca fica noivo de Maria Pavan, uma amiga desde a infância.
Em 1959, ainda aspirante e contra o regulamento, casa-se secretamente com
Maria Pavan, que já esperava o primeiro filho. Lamarca e Maria vão morar no campo
do Santana no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio de 1960 nasce César Lamarca ainda
em 1960 Lamarca é declarado oficialmente aspirante, e vai servir em São Paulo, no
4º Regimento de infantaria em Quitaúna, Osasco.
Em 1962 vai servir como segundo tenente nas forças da ONU, na ocupação do
canal de Suez, no Oriente Médio, no Suez Lamarca começa a tomar consciência da
pobreza do povo Árabe , e compara a situação do povo Árabe com a situação do
povo brasileiro. Nessa época Maria Pavan já estava grávida novamente, a criança
nasce em outubro de 1962 e se chama Claudia.
Em 1963, volta ao Brasil, nesse momento as idéias comunistas vão ganhando
mais força em Lamarca através da leitura de clássicos marxistas. Lamarca serve até
1965 na 6ª companhia da policia do Exército, em Porto Alegre.
Lamarca considerava Leonel Brizola um autentico líder popular, admirou a sua
tentativa de resistência no Rio Grande do Sul e deplorou a atitude de Jango
considerando-a covarde. Lamarca jamais concordara com o golpe militar, e não
suportava ser guardião de presos políticos, numa noite de sábado promoveu a fuga
do Capitão da Aeronáutica Alfredo Ribeiro Dandt que era acusado de atividades
subversivas, esse fato ocorreu em dezembro de 1964. Após a fuga foi aberto um
inquérito para apurar os responsáveis , mas o inquérito não deu em nada. Após esse
acontecimento Lamarca pede transferencia para o 4º regimento de Infantaria em
Quitaúna.
Carlos Lamarca era capitão no 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna, região
da Grande São Paulo, especialista em operações anti-guerrilha. Um dia, em janeiro
de 1969, saiu do quartel com dois caminhões lotados de soldados e armamentos para
um suposto treinamento e nenhum deles voltou. Fundaram um movimento guerrilheiro,
a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e tentaram, sem sucesso, iniciar operações
de guerrilha camponesa, no litoral sul de São Paulo. Da junção da VPR com a Colina,
outro movimento armado, surgiu a VAR-Palmares.
Descontente com o rumo do movimento, Lamarca filiou-se ao MR-8,
transferindo sua ação para o nordeste, mais precisamente para o Estado da Bahia.
Só se soube da ligação de Zequinha com Carlos Lamarca em meados de 1971
com a notícia da “Operação Pajussara” comandada pelo Major Nilton Cerqueira, que
tinha uma de suas bases em Ibotirama.
Esta “operação”, contida na íntegra em documento reservado do IV Exército/
6º Região Militar, desde agosto de 1971, após efetuar várias prisões, iniciou um
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profundo levantamento da região onde se encontrava Carlos Lamarca. Em sua primeira
fase, com um total de 215 homens, “ ... o planejamento e conduta ficaria a cargo da
2ª Seção/6ª RM ... (sendo) que o Comandante da 6ª RM delegou ao Chefe de sua
2OSeção, a responsabilidade pela conduta das ações na Área de Operações”
(informações contidas à pág. 06 do documento reservado). Nesta primeira fase, foram
assassinados Otoniel Campos Barreto e Luiz Antônio Santa Bárbara, em 28 de agosto
de 1971, militantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro/MR-8.
A segunda fase da “Operação Pajussara” utilizou 63 homens, sendo iniciada em
setembro e continuando a contar com a participação ativa do major Cerqueira. Em
17 de setembro de 1971, Carlos Lamarca e José Campos Barreto, também militantes
do MR-8, foram assassinados a sangue frio por tropa comandada pelo major Nilton
Cerqueira. Este assinou uma parte do relatório reservado do Exército referente à
“Operação Pajussara”.
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CAPÍTULO XIII
1970
HISTÓRICO
A TV Globo realiza o seu V FIC – Festival Internacional da Canção – A
música ganhadora é BR-3 (fase nacional) interpretada por Tony Tornado, de autoria
de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar.
É lançado o último disco dos Beatles, o elepê Let it Be, em seguida os componentes
do conjunto iniciam carreira solo.
Morre em São Paulo o compositor Luis Carlos Paraná.
Na Copa do México (IX Campeonato Mundial de Futebol) o Brasil é tricampeão,
vencendo o selecionado da Itália por 4x1 na final.

É iniciada a construção da rodovia Transamazônica.
“Brasil ame-o ou deixe-o”, era o slogan do Governo Militar da época.
Era a época do chamado “milagre econômico” no Brasil.
No Chile, o socialista Salvador Allende, é eleito presidente.
Drogas matam a cantora Janis Joplin e o roqueiro Jimi Hendrix.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual Eládio Almeida Pinto.
O Governador da Bahia é Luiz Viana Filho.
O presidente do Brasil é o General Emílio Garrastazu Médici/Eleito
indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1970
Apesar de Você – (samba) de Chico Buarque de Holanda, interpretação de
Chico Buarque.
Azul da Cor do Mar – de Tim Maia, interpretação de Tim Maia.
Foi um Rio que Passou em Minha Vida – (samba) de Paulinho da Viola,
interpretação de Paulinho da Viola.
Jesus Cristo – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Menina – de Paulinho Nogueira, interpretação de Paulinho Nogueira.
Pra Frente Brasil – de Miguel Gustavo, interpretação do Coral do Joab.
Vou Deitar e Rolar – de Baden Pwell e Paulo César Pinheiro, interpretação de
Elis Regina.
Quero Voltar Pra Bahia – Paulo Diniz, interpretação de Paulo Diniz.
Universo no Teu Corpo – de Taiguara, interpretação de Taiguara.
Vai Ser Assim – de Martinha, interpretação de Martinha.
London, London – de Caetano Veloso, interpretação de Gal Costa.
Se Eu Pudesse Conversar com Deus – de Nelson Ned, interpretação de Nelson
Ned.
Cento e Vinte, Cento e Cinqüenta, Duzentos Quilômetros por Hora - de
Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto Carlos.
O Amor é o Meu País – de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, interpretação
de Ivan Lins.
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CAPÍTULO XIV
1971
HISTÓRICO
É realizado o Festival Universitário de Brasília – A música ganhadora é
Mucuripe, interpretada por Raimundo Fagner, de autoria de Belchior e Raimundo
Fagner.
A TV Globo do Rio de Janeiro realiza o seu VI FIC – Festival Internacional
da Canção, vencido pela música Y Después Del Amor, composição de Arturo Castro,
representante do México. Na fase Nacional, a vencedora foi Kyrie, de autoria de
Paulinho Soares e Marcelo Silva.
A Embratel inaugura no RJ a discagem direta à distância, o DDD.
Lei amplia mar territorial brasileiro para 200 milhas.
A Imprensa passa a publicar receitas culinárias e versos, no lugar das matérias
censuradas.
É criado o Greenpeace, ONG que defende o meio ambiente.
A China é admitida na ONU – Organização das Nações Unidas.
A Suíça permite o voto feminino em eleições nacionais.
Astronautas da Apollo 15, fazem o primeiro passeio motorizado na lua.
Foi criado em Ibotirama o jornal cultural ligado ao Colégio Cenecista de
Ibotirama denominado “ O LEME”, que tinha: Edson Quinteiro Bastos, Carlos Araujo,
Edson Alves Ferreira, Orlando Ribeiro de Andrade, Orlando Quinteiro Bastos e José
de Araujo Barreto como redatores, além de vários colaboradores. O Leme circulou
até 1972
O prefeito de Ibotirama é o Sr. João Alves Martins.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O presidente do Brasil é o General Emílio Garrastazu Médici/Eleito
indiretamente.
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Músicas que fizeram sucesso em 1971
Como Dois e Dois – de Caetano Veloso, interpretação de Roberto Carlos.
Construção – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de Chico Buarque.
Cotidiano – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de Chico Buarque.
Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos,
interpretação de Roberto Carlos.
Detalhes – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto Carlos.
Você Abusou – de Antonio Carlos e Jocafi, interpretação de Antonio Carlos e
Jocafi.
A Tonga da Mironga do Cabuletê – de Vinícius de Moraes e Toquinho,
interpretação de Toquinho e Vinícius de Moraes.
Você – de Tim Maia, interpretação de Tim Maia.
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CAPÍTULO XV
1972
HISTÓRICO
A TV Globo realiza o seu VII FIC – Festival Internacional da Canção – A
música ganhadora é Nobody Calls me Prophet, de autoria de Daniel Clayton Thomas,
representante dos Estados Unidos. Na fase nacional empataram em primeiro lugar
Fio Maravilha interpretada por Maria Alcina, de autoria Jorge Ben e Diálogo de
autoria de Baden Powell e Paulo César Pinheiro.
A TV no Brasil passa a transmitir em cores.
Chegam ao Brasil, de volta do exílio na Inglaterra, os cantores e compositores

Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Morre no Rio de Janeiro o compositor Miguel Gustavo.
Realizam-se em Munique (Alemanha) os XX Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Suicida-se no Rio de Janeiro, o poeta e compositor brasileiro Torquato Neto.
O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi é o campeão mundial da Fórmula 1.
É iniciada a construção da usina nuclear Angra I.
A Faculdade de Direito da USP permite que os alunos freqüentem as aulas sem
gravata.
É realizada a primeira Conferência do Meio Ambiente em Estocolmo.
Estados Unidos retiram tropas do Vietnã.
O norte americano, Mark Spitz, bate recorde ao conquistar 7 medalhas de
ouro, nos Jogos Olímpicos de Munique.
O prefeito de Ibotirama é o Sr. João Alves Martins.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O presidente do Brasil é o General Emílio Garrastazu Médici/Eleito
indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1972
Acabou Chorare – de Moraes Moreira e Luiz Galvão, interpretação dos Novos
Baianos.
Águas de Março – de Antonio Carlos Jobim, interpretação de Elis Regina.
Casa no Campo – de Zé Rodrix e Tavito, interpretação de Elis Regina.
Chuva, Suor e Cerveja – de Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua – de Sérgio Sampaio, interpretação de
Sérgio Sampaio.
Expresso 2222 – de Gilberto Gil, interpretação de Gilberto Gil.
Fio Maravilha – de Jorge Ben, interpretação de Jorge Ben.
Mucuripe – de Raimundo Fagner e Belchior, interpretação de Elis Regina.
Nada Será como Antes – de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, interpretação
de Milton Nascimento.
Oração de Mãe Menininha – de Dorival Caymmi, interpretação de Gal Costa
e Maria Bethânia.
Partido Alto – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de MPB-4.
Preta Pretinha – de Moraes Moreira e Luiz Galvão, interpretação de Os Novos
Baianos.
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Como Vai Você – de Antonio Marcos, interpretação de Antonio Marcos.

CAPÍTULO XVI
1973
HISTÓRICO
A música brasileira conquista o público, com Gilberto Gil, Caetano Veloso,
Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Luiz Melodia, Novos Baianos,
Raul Seixas e o grupo Secos e Molhados.
Estréia na TV Globo do Rio de Janeiro o programa Fantástico.
Morre o cantor brasileiro Agostinho dos Santos, vítima de desastre de avião.
Morre no Rio de Janeiro o instrumentista, compositor e arranjador brasileiro
Pixinguinha(Alfredo da Rocha Viana Filho).
É promulgada a nova lei do direito autoral no Brasil.
Éder Jofre é o campeão mundial de boxe na categoria de peso pena.
Os altos preços alcançados pelo barril de petróleo geram crise na economia
mundial.
O general Pinochet toma o poder no Chile, e Peron é eleito presidente da
Argentina.
Nos supermercados brasileiros, surgem os primeiros produtos com o código
de barras.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual Sr. Arlindo Araujo
de Souza.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O presidente do Brasil é o General
Emílio Garrastazu Médici/ Eleito
indiretamente.
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Músicas que fizeram sucesso em 1973
Estácio Holy Estácio – de Luiz Melodia, interpretação de Luiz Melodia.
Gostava Tanto de Você – de Edson Trindade, interpretação de Tim Maia.
Ouro de Tolo – de Raul Seixas, interpretação de Raul Seixas.
Retalhos de Cetim – de Benito Di Paula, interpretação de Benito Di Paula.
Só Quero um Xodó – de Dominguinhos e Anastácia, interpretação de Gilberto
Gil.
O Vira – de João Ricardo e Luli, interpretação dos Secos e Molhados.
A Cigana – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Rosa de Hiroshima – de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes, interpretação
dos Secos e Molhados.
Sangue Latino – de João Ricardo e Paulo Mendonça, interpretação dos Secos
e Molhados.
Réu Confesso – de Tim Maia, interpretação de Tim Maia.
Naquela Mesa – de Sérgio Bittencourt, interpretação de Elizeth Cardoso.
Esse Cara – de Caetano Veloso, interpretação de Maria Bethânia.
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CAPÍTULO XVII
1974
HISTÓRICO
É inaugurada na cidade de São Paulo a primeira linha de metrô do Brasil.
O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi é bicampeão da Fórmula 1.
SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pede eleições diretas
e fim do AI-5.
A Petrobrás descobre grandes jazidas de petróleo no mar em frente ao litoral do
município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.

Morre no Rio de Janeiro o compositor brasileiro André Filho.
A Alemanha Ocidental ganha o X Campeonato Mundial de Futebol, realizado
naquele país, derrotando na final a Holanda por 2x1.
É Inaugurada a ponte Rio-Niterói.
Richard Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos da América.
Acontece a Revolução dos Cravos em Portugal.
A Índia detona bomba, e é considerada a nova potência atômica.
O bailarino Mikhail Baryshnikov deserta da Rússia.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual o Sr. Arlindo Araujo
de Souza.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O presidente do Brasil é o General Ernesto Geisel/Eleito indiretamente.

Músicas que fizeram sucesso em 1974
Gita – de Raul Seixas e Paulo Coelho, interpretação de Raul Seixas.
Feelings – de Morris Albert (Maurício Alberto Kaiserman), interpretação de
Morris Albert.
Abre Alas – de Ivan Lins e Vitor Martins, interpretação de Ivan Lins.
Maracatu Atômico – de Jorge Mautner e Nelson Jacobina, interpretação de
Gilberto Gil.
Na Rua, na Chuva, na Fazenda (Casinha de Sapê) – de Hyldon (Hyldon de
Souza Silva), interpretação de Hyldon.
Quantas Lágrimas – (samba) de Manacéia (Manacéia José de Andrade),
interpretação de Cristina Buarque de Holanda.
Cadê Você – de Odair José, interpretação de Odair José.
Eu Quero Apenas – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.
O trem das Sete – Raul Seixas, interpretação de Raul Seixas.
Errare Humanum Est – de Jorge Ben, interpretação de Jorge Ben.
Disritmia – de Martinho da Vila, interpretação de Martinho da Vila.
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CAPÍTULO XVIII
1975
HISTÓRICO
O presidente Ernesto Geisel lança o Programa Nacional do Álcool.
O atleta brasileiro João Carlos de Oliveira conquista 2 medalhas de ouro nos
Jogos Panamericanos do México: salto triplo, batendo o recorde mundial de salto em
distância com 17,89m.
Brasil e Alemanha Ocidental assinam acordo de cooperação nuclear, que prevê
a construção de oito reatores atômicos no Brasil, até o ano de 1990.
Morre no Rio de Janeiro o cantor brasileiro Nuno Roland.
É lançado o Betamax, primeiro sistema de videocassete.
Fim da Guerra do Vietnã com a vitória dos comunistas.
Coroação do rei Juan Carlos da Espanha, após a morte do ditador Franco.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual o Sr. Arlindo Araujo
de Souza.
O governador da Bahia é Roberto Figueira Santos.
O presidente do Brasil é o General Ernesto Geisel/Eleito indiretamente.
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Músicas que fizeram sucesso em 1975
De Frente pro Crime – de João Bosco e Aldir Blanc, interpretação de João
Bosco.
Dois Pra Lá, Dois Pra Cá – de João Bosco e Aldir Blanc, interpretação de Elis
Regina.
O Mar Serenou - de Candeia, interpretação de Clara Nunes.
Fé Cega, Faca Amolada – de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos,
interpretação de Milton Nascimento.
Moça – de Wando, interpretação de Wando.
Severina Xique-Xique – de Genival Lacerda e João Gonçalves, interpretação
de Genival Lacerda.

Além do Horizonte – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de
Roberto Carlos.
Argumento – de Paulinho da Viola, interpretação de Paulinho da Viola.
Charlie Brown – de Benito Di Paula, interpretação de Benito Di Paula.
Nó na Madeira – de João Nogueira e Eugênio Monteiro, interpretação de
João Nogueira.
Paralelas – de Belchior, interpretação de Belchior.
Kid Cavaquinho – de João Bosco e Aldir Blanc, interpretação de João Bosco.
Ovelha Negra – de Rita Lee, interpretação de Rita Lee e Tutti Frutti.

CAPÍTULO XIX
1976
HISTÓRICO
É criada a Cia. Siderúrgica de Tubarão, no Espírito Santo.
A bailarina brasileira Márcia Haydée, passa a dirigir o Ballet de Stutgart.
Morre o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que em 1960 inaugurou Brasília,
a Capital do Brasil.
Morre no Rio de Janeiro o cantor brasileiro Risadinha(Francisco Ferraz Neto).
Realizam-se em Montreal(Canadá)61
os XXI Jogos Olímpicos da Era Moderna.

O espetáculo Falso Brilhante, de Elis Regina, completa duzentas representações,
com recorde de público e é considerado o “show do ano”.
Morre em Recife-Pernambuco o compositor, instrumentista e arranjador Nelson
Ferreira.
A empresa de informática Apple lança o computador pessoal.
Nadia Comaneci, ginasta romena, destaca-se na Olimpíada de Montreal.
Fim da era de Mao Tse Tung, líder da revolução comunista de 1949, na China.
O prefeito de Ibotirama é o funcionário público estadual o Sr. Arlindo Araujo
de Souza.
O governador da Bahia é Roberto Figueira Santos.
O presidente do Brasil é o General Ernesto Geisel/Eleito indiretamente.
Músicas que fizeram sucesso em 1976
Como Nossos Pais – de Belchior(Antonio Carlos Gomes Belchior Fontenele
Fernandes), interpretação de Elis Regina.
Gota D’Água – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de Simone.
Juventude Transviada – de Luiz Melodia, interpretação de Luiz Melodia.
Olhos nos Olhos – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de Maria
Bethânia.
Pavão Misterioso – de Ednardo(José Ednardo Soares Costa Souza),
interpretação de Ednardo.
O Que Será – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de Chico Buarque
e Milton Nascimento.
Canto das Três Raças – de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, interpretação
de Clara Nunes.
Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás – de Raul Seixas e Paulo Coelho, interpretação
de Raul Seixas.
As Rosas Não Falam – de Cartola, interpretação de Cartola.
Apenas um Rapaz Latino Americano – de Belchior, interpretação de Belchior.
Incompatibilidade de Gênios – de João Bosco e Aldir Blanc, interpretação de
João Bosco.
O Progresso – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
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Serafim e Seus Filhos – de Ruy Maurity e José Jorge, interpretação de Ruy
Maurity.
Vai Ficar na Saudade – de Benito Di Paula, interpretação de Benito Di Paula.
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CAPÍTULO XX
1977

I FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O presidente Geisel fecha o Congresso, e baixa o Pacote de Abril, criando a figura
do senador biônico.
A escritora Rachel de Queiróz é a primeira mulher a ser eleita para a Academia
Brasileira de Letras.
O presidente do Egito, Anuar al Sadat, reconhece o Estado de Israel.
O filme “Guerra nas Estrelas”, é sucesso de bilheteria com seus efeitos especiais.
Em 11 de abril de 1977, o presidente Ernesto Geisel decreta o fechamento do
Congresso Nacional e institui uma série de medidas que seriam chamadas de “O
Pacote de Abril”.
Em 15 de junho de 1977 é aprovada a Emenda Constitucional nº 9, que institui
o divórcio no Brasil.
Morre no Rio de Janeiro o compositor brasileiro Joubert de Carvalho.
Morre o violonista brasileiro Dilermano Reis, em 02 de janeiro de 1977.
Morre a grande cantora brasileira Maysa, em 22 de janeiro de 1977.
O presidente do Brasil é o General Ernesto Geisel/Eleito indiretamente.
O governador da Bahia é Roberto Figueira Santos.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
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Músicas que fizeram sucesso em 1977
Amigo – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto Carlos.
Começaria Tudo Outra Vez – de Luiz Gonzaga Júnior, interpretação de
Gonzaguinha.
Flor de Lis – de Djavan(Djavan Caetano Viana), interpretação de Djavan.
Jura Secreta – de Sueli Costa e Abel Silva, interpretação de Simone.
Maluco Beleza – de Raul Seixas e Cláudio Roberto, interpretação de Raul
Seixs.
Pombo Correio – de Dodô, Osmar e Moraes Moreira, interpretação de Moraes
Moreira.
Romaria – de Renato Teixeira, interpretação de Elis Regina.
Sonhos – de Peninha, interpretação de Peninha.
Morte de um Poeta – de Totonho e Paulo Resende, interpretação de Alcione.
Liberdade – Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, interpretação de Dona Ivone
Lara.
Oi, Compadre – de Martinho da Vila, interpretação de Martinho da Vila.
O Dia em que a Terra Parou – de Raul Seixas e Cláudio Roberto, interpretação
de Raul Seixas.
Cavalgada – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.

Fatos que deram origem ao Festival
Criação do Grêmio no Ginásio Normal de Ibotirama
Por iniciativa do Diretor do Ginásio Normal de Ibotirama, na época o
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, foi criado o Grêmio Lítero Esportivo naquele
Educandário. A Diretoria do Grêmio era constituída por um presidente e diretores
eleitos pelos alunos do Ginásio, com mandato anual, e tinha como objetivos, integrar

e socializar os alunos, desenvolvendo habilidades. Realizava uma sessão semanal, sempre
às sextas-feiras. Para cada uma dessas sessões, alunos eram escalados para realizar algum
tipo de tarefa, como cantar, ler um discurso escrito por ele mesmo, recitar uma poesia,
dizer uma trova, ou mesmo contar uma piada. Logo, começou a aparecer estudante
tocando algum tipo de instrumento e cantando, outros formando grupo de teatro, etc.
Começou a se formar a partir daí a chamada “Geração Cenecista”.
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Ata de fundação do Grêmio Lítero Esportivo do Ginásio Normal de
Ibotirama.(Transcrita na íntegra do documento original).
Aos 8 (oito) dias do mês de setembro do ano de 1964 (mil novecentos e
sessenta e quatro), na sala principal do Ginásio Normal de Ibotirama, compareceram os
alunos deste Estabelecimento de ensino, com pequena exceção, sob a presidência do Sr.
Edvaldo Joaquim Pereira, digníssimo Presidente do Setor Local de Ibotirama (CNEG).
Dando início aos trabalhos, tinham por fim esta sessão, o sr. Presidente da Mesa, disse do
que se tratava e leu uma lista de nomes que concorreriam à eleição para a composição da
Diretoria do Grêmio Lítero Esportivo que ora fundamos, a qual foi a seguinte: para
presidente: – Orlando Ribeiro de Andrade, Edson Quinteiro Bastos e Rosalina Seabra;
para secretário: - José de Araujo Barreto, Gildásio Joaquim Pereira, Zélia Mendonça
Mineiro e Marisa Monteiro; para tesoureiro: - Aliol Seabra, Valdemira Andrade, Carlos
Pereira e Solon Pereira de Souza; para bibliotecário: - Dernivaldo Souza, Maria Ricardina
de Souza, Avelita Pereira, Antonieta Lima de Oliveira e Jorge Rodrigues dos Santos.
Logo a seguir, procedeu-se a eleição por meio de votos, que depois da apuração, obtevese o seguinte resultado: Presidente: - Edson Quinteiro – 36 votos, Orlando Ribeiro – 4
votos, e Rosalina Seabra – 0 voto; secretário: - José Barreto – 23 votos, Gildásio Pereira
– 9 votos, Zélia Mendonça Mineiro – 3 votos, Marisa Monteiro – 5 votos; tesoureiro:Solon Pereira – 15 votos, Aliol Seabra – 10 votos, Carlos Pereira – 9 votos, Valdemira
Andrade – 6 votos; bibliotecário: - Avelita Pereira – 18 votos, Antonieta Lima – 12
votos, Maria Ricardina – 4 votos, Jorge Rodrigues dos Santos – 4 votos, Dernivaldo
Souza – 2 votos. Tendo em vista dos resultados das apurações , o sr. Presidente da Mesa
Edvaldo Joaquim Pereira – professor deste Ginásio, proclamou eleitos aqueles que
obtiveram maioria de votos acompanhado de uma salva de palmas, e anunciou os eleitos
que foram: Edson Quinteiro Bastos – Presidente; Orlando Ribeiro de Andrade –Vicepresidente, segundo mais votado; José de Araujo Barreto – Secretário; Gildásio Joaquim
Pereira – 2º Secretário, segundo mais votado; Solon Pereira de Souza – Tesoureiro; Aliol
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Seabra – 2º Tesoureiro, segundo mais votado; Avelita Pereira-Bibliotecária; Antonieta
Lima de Oliveira – 2ª Bibliotecária, segunda mais votada. A seguir foram indicados e
nomeados em assembléia geral, os alunos Orlando Ribeiro de Andrade e Rosalina
Seabra, para primeiro e segundo orador, respectivamente, tomando posse
imediatamente nos seus cargos, juntamente com os demais eleitos. Como a primeira
Diretoria do Grêmio que acabamos de inaugurar. Depois de empossados, o sr.
Presidente Edson Quinteiro Bastos e o Vice Orlando Ribeiro de Andrade, em breves
pronunciamentos, agradeceram aos votantes a confiança a eles depositada e ao mesmo
tempo prometeram cumprir bem e fielmente as funções dos cargos que lhes foram
confiados, à altura de seus conhecimentos. Nada mais havendo a se tratar, o sr.
Presidente mandou que lavrasse a presente ata que depois de lida e aprovada, vai por
dos assinada. (assinaram): Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Quinteiro Bastos, Orlando
Ribeiro de Andrade, José de Araujo Barreto, Gildásio Joaquim Pereira, Solon Pereira de
Souza, Aliol Rosa Seabra, Avelita Ribeiro Pereira, Antonieta Lima de Oliveira, Rosalina
Seabra, Laurita Lima de Macedo, Climene Mineiro, Marisa Araujo Monteiro, Orlando
Quinteiro Bastos, Idasiana Saldanha Câmara, Eva de Souza, Izorita Olímpio de Souza,
Adinólia Seabra, Valdemira Lima de Andrade, Zélia M. Mineiro, Maria Estelina Pereira,
Gislene Souza, Cícera Martins de Queiroz, Eurides Gomes Cardoso, Deusdete Lessa,
Ruth Felícia Barreto, Hilta Lima de Macedo, Maria Ricardina Santos, Adalgenice Martins
Vieira, Isabel Rodrigues da Silva, Maria Moreno Pereira, Dernivaldo de Souza, Esmeraldo
Rodrigues Santos, Júvio Alves de Souza, Carmen Quinteiro Bastos, Ildebrando Lessa,
Carlos Joaquim Pereira, Jefferson Alves de Assis, Davíria Ana Quinteiro, Antonio José de
Queiroz, Isabel Rodrigues dos Santos e Jorge Rodrigues dos Santos.

Ata da primeira sessão ordinário do Grêmio Lítero Esportivo do Ginásio Normal
de Ibotirama.
Aos doze (12) dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), no salão principal do Ginásio Normal de Ibotirama, na presença de todos os
alunos deste Educandário, sob a presidência do Sr. Edson Quinteiro Bastos, deu-se
início aos trabalhos desta sessão. O sr. Presidente convocou os escalados, onde falou
em primeiro lugar o sr. José de Araujo Barreto sobre a fundação do Grêmio Lítero
Esportivo, a seguir a aluna Eurides Cardoso declamou a poesia Canção do Exílio, de
autoria do poeta Gonçalves Dias, prosseguindo a aluna Zélia Mendonça Mineiro
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declamou a poesia intitulada Uma Criança que não teve Prêmio, do poeta Júlio Dantas,
continuou com a palavra da segunda oradora Rosalina Seabra que falou sobre a
Inconfidência Mineira. Deixou de recitar a aluna escalada Gislene Donato de Souza,
por não ter preparado para esta sessão. Ficou a seguinte escalação para a próxima
sessão: Dernivaldo Souza – discurso; Carlos Pereira – discurso; Idasiana Câmara –
poesia e a escalada anteriormente Gislene Donato de Souza – poesia. Nada mais
havendo a se tratar, o sr. Presidente marcou a sessão para o próximo dia 19 do
corrente mês, mandou também que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e achada
de acordo, vai assinada por mim José de Araujo Barreto – secretário, presidente e
demais presentes. (assinaram): Os mesmos que assinaram na sessão de fundação do
Grêmio.
O QUE FOI O GRÊMIO?
Por Aliomar Joaquim Pereira.
“Quem não viveu aquela época, se não ouviu alguém contar, não consegue
fazer idéia do que foi viver naquela década.
Meados de 60 a 65 e já ali, a Vontade Superior se nos mostrava atenta a tudo
que nos acontecia, e votava em nosso favor, objetivando beneficiar-nos; desta vez,
como sempre, de forma ampla, geral, no campo das artes, muito embora tomando
como veículo a educação.
Fazendo sua parte, tínhamos Dona Zulmira, então Diretora e professora da
Escola Batista, que fazia encenações com seus alunos, adeptos e simpatizantes da
Religião Batista. Com eles eram feitos quadros vivos dos textos bíblicos. Assim,
íamos memorizando lições, posturas, ritmos e entonações, a partir dos Evangelhos.
Contávamos, também, com Dona Sininha, professora recém-chegada de Barra,
cidade que recebia parte dos nossos jovens que buscavam mais conhecimentos. Ela
deu sua colaboração com apresentações de dramas, com músicas, poesias, sempre
contando histórias românticas, rurais, num misto de magia e encantamento.
Paralelamente, os sonhos se pintavam com as cores dos ideais novos,
determinação, vontade firme, por parte daqueles que, preocupados com nossa limitação
cultural, planejavam criar novas oportunidades de estudos, o que significava criar o
Curso Ginasial. Pois assim, também estudariam aqueles que não pudessem viajar
para estudar fora. Criou-se, aí, uma efervescência químico-energética-vibratória que
começou a envolver cada vez, mais pessoas. Como sempre, em qualquer momento
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de mudança ou progresso, não faltou quem se opusesse.
Mas não falaremos disto, aqui, pois não vem ao caso. Deixemos, portanto,
estes do lado de lá.
Contávamos com algumas professoras e duas escolas primárias: A Escola Batista
e as Escolas Reunidas Rui Barbosa. Muitos dos nossos jovens, rapazes e moças,
tiveram que deixar Ibotirama, buscando ampliar seus estudos em Januária-MG e
Barra do Rio Grande-Ba. Já, então, voltavam formados, prontos para dividir conosco
seus achados culturais. Dentre eles, Edvaldo Joaquim Pereira que vinha, segundo
seus planos, cuidar da família, mãe e irmãos/irmãs, pois seu pai havia falecido. Trazia
ele, em sua carga de experiência, o convívio com o Padre João, na direção do Colégio
São João, em Januária.
Além de um perfeito dom de coordenação, visto saber ele ser imparcial, por isto
justo e capaz de um melhor andamento na condução de um colégio, era uma pessoa
profundamente séria em tudo que realizava. Valores extremamente necessários para o
que se pretendia. Aí, então, se deu o encontro.
Assim, foi ele com sua equipe de professores, na direção e na sala de aula,
juntando aqui e ali os recursos , as manifestações artístico-culturais, canalizando/
temperando tudo com educação, coragem e iniciativa. E o Grêmio foi a chaminé de
todas as artes que surgiram em Ibotirama, posteriormente.
Ali os alunos aprenderam a cantar, a representar, discursar. Era a grande
oportunidade para os estudantes ginasianos perderem seus medos, conhecerem suas
limitações e suas dimensões. Cada um ia descobrindo do que era capaz e o quanto
podia aprender. E aprendíamos muito”.

Quando em 1967, o jovem de Bom Jesus da Lapa-Ba Gutemberg Guarabira,
ganhou o primeiro lugar no II FIC-Festival Internacional da Canção, realizado
pela TV Globo do Rio de Janeiro, com a música Margarida, essa vitória repercutiu
amplamente junto aos alunos do Colégio, especialmente nas sessões do Grêmio,
incentivando os jovens para a arte da música.
Nessa mesma época, foi criado o conjunto musical chamado “Os Franciscanos”,
depois denominado “ Os Piranhas”, formado pelos seguintes jovens ibotiramenses:
Carlos Joaquim Pereira-Bateria, Landulfo Alves de Souza- Guitarra e vocal, Glício
da Mata – guitarra-solo e Zé de Filó, no contra-baixo.
Segundo Landulfo Alves de Souza, “a idéia da criação do conjunto partiu da
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professora do Ginásio Normal de Ibotirama, Joselita Rodrigues da Mata. O Bispo da
Diocese da Barra, Dom Rogério fez doação da metade do dinheiro necessário para
pagar os instrumentos, ficando a outra metade para ser quitada em 24 parcelas mensais.
O sr. Jader Araujo Silva foi encarregado de ir a São Paulo comprar os instrumentos,
ficando os srs. Epiphanio José Pereira Sobrinho, Eládio Almeida Pinto, José Pereira
da Silva e o próprio Jader responsáveis pela quitação das prestações. E foram os
próprios componentes do conjunto que quitaram a dívida, através da arrecadação de
dinheiro das apresentações que faziam”.
No final da década de 60, o jovem Silvio Araújo já compunha suas primeiras
músicas. Exemplo disso é a sua composição daquela época, Martim Pescador, inspirado
em pássaro característico da região, cuja letra retrata a história de um pescador das
barrancas do Velho Chico.
MARTIM PESCADOR
Martim Pescador
Tem fama de rei
No remo e no rio
Nasceu e criou
No samba de roda
É bom cantador
Tarrafa não fica
Sem dar produção
Martim nunca volta
Sem peixe na mão
Maria se veste
De seu arrastão
Martim foi pescar
Já tem comprador
Chovia de noite
Maria chorou
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Manhã bem cedinho
Chiquim perguntou
Cadê o meu pai
Porque não voltou
Martin não terá
Mais fama de rei
No remo e no rio
Nasceu e morreu
No samba de roda
Foi bom cantador
Martim já não volta
Com peixe na mão
Martim foi pescado
Por seu arrastão.
Em 5 de abril de 1975 foi inaugurada a Agência do Banco do Brasil em
Ibotirama. Aconteceu junto com a inauguração, a transferência do funcionário desse
Banco, Carlos Araújo, para essa agência, vindo de Pedreiras no Maranhão, e trazendo
em sua bagagem várias fitas cassetes com músicas do ritmo carimbó, estilo musical
esse de grande sucesso no norte do país, naquela época, especialmente na voz do
cantor Pinduka. O jovem Carlos Araújo resolveu mostrar a alguns de seus amigos da
cidade aquele estilo musical. A partir dessas audições tiveram então a idéia de criar
um grupo musical. Formaram, então, um conjunto para tocar só samba, e o
denominaram de Lá Vai Samba. O conjunto inicialmente era composto pelos
seguintes componentes: Carlos Araujo, Carlos Panca, Miguel Rosa, Levi do Bolo,
Nitocarlos Lima, Lamartine Araujo, Silvio Araujo, Américo Lessa e Naldo de
Madalena. O Lá Vai Samba, conjunto formado por músicos amadores, jovens que
tocavam e cantavam apenas por prazer, conseguiu angariar bastante prestígio e
admiradores em toda região, tendo se apresentado, inclusive, em várias cidades
circunvizinhas e com bastante sucesso, nas décadas de 70 e 80. Uma das músicas
mais executadas pelo Lá Vai Samba era a composição de Manacéia “Quantas
Lágrimas”, de grande sucesso, música interpretada por Cristina Buarque de Holanda,
que se tornou uma espécie de musa do Conjunto.

O Conjunto Lá Vai Samba tocando em Barra-Ba
Segundo Washington Coutinho, “de volta de São Paulo, no ano de 1976, quando
já havia participado de festival de música na cidade de Santos, aceitou convite do seu
irmão Dr. Idálito Coutinho, então diretor do Colégio Cenecista de Ibotirama, para
conduzir e orientar os estudantes nas atividades culturais, especialmente incentivar a
criação de um festival de música interno. A partir daí, surgiu a idéia de que os estudantes
compusessem suas músicas para participarem desse festival, que não chegou a ser
realizado. No entanto, alguns frutos foram colhidos dessa iniciativa. Exemplo disso,
são as músicas: “Sangue Sertanejo” composta por Reginaldo Belo, e “Lavrador” de
autoria dos meninos da época Marcelo Brito e Cleiton Araujo”. A música “Sangue
Sertanejo”, de Reginaldo Belo posteriormente foi inscrita e apresentada no I FEMPI,
e classificada em 2º lugar.
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Todos esses fatores assinalados anteriormente levaram muitos jovens ibotiramenses
a se iniciarem na arte da composição musical.
Em 1977 já era grande o número de músicas compostas pelos jovens de
Ibotirama. Faltava um espaço para mostrá-las. Foi a partir daí que se pensou na
possibilidade de criar um festival de música.

I FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, no
É realizado o
dia 14 de agosto de 1977, como parte dos festejos da Semana da Cultura, em
comemoração ao 19º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Foi criada uma comissão organizadora chamada COF –
Comissão Organizadora dos Festejos, para realizar a Semana da Cultura, dentro
das comemorações do 19º Aniversário da Cidade de Ibotirama. Essa comissão era
composta de: Aliomar Joaquim Pereira, Carlos Araujo, Nilmar Moreira da Silva,
Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Alberto Barbosa, Washington
Coutinho, Carlos Pereira, Juarez Paulo, Lélia Gomes de Santana, entre outros, com
o apoio da Prefeitura Municipal.
Local – O Festival foi realizado no Salão de Eventos localizado na Rua Floriano
Peixoto, o chamado Salão de Carlos.
Concorrentes – Nesse ano, as músicas concorrentes eram todas de compositores
de Ibotirama, como Silvio Araujo, Natanael Coelho, Lamartine Araujo, Carlos Alberto,
Juarez Paulo, Washington Coutinho, Reginaldo Belo, Juvenal Neves e outros. As
músicas inscritas eram de boa qualidade e em pequeno número, não havendo
necessidade de se fazer uma pré-seleção.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do I FEMPI era composto das seguintes
personalidades:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo, Joanita
Morais de Assis, Vitória Rodrigues de Souza, Maria Carolina da Silva Cavalcante,
Isaac Almeida Filho, Vanderlei Laiola dos Santos.
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Júri do I FEMPI - Ibotirama

“Salão de Carlos” lotado na final do I FEMPI - Ibotirama
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Apresentador – O bancário do Banco do Brasil, Nilmar Moreira da Silva, fez a
locução do I FEMPI – Festival de Música Popular de Ibotirama.
O primeiro concorrente a se apresentar no I FEMPI – Festival de Música
Popular de Ibotirama foi Natanael Coelho (já falecido) defendendo a música de sua
autoria, Bahia de Caetano e Gil.
Participação especial dos seresteiros: Manoel Ferreira de Santana(Manoel
Guarda), Antonio Lima e Sancho Domiciano Rodrigues(Cabo Sancho).

I FEMPI - Ibotirama
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Os seresteiros Manoel Guarda, Antonio Lima e Sargento Sancho
em participação especial no I FEMPI

Lamartine Araujo, cantando no I FEMPI
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Premiação: (Segundo Reginaldo Belo: As músicas classificadas do 2º ao 4º lugares
foram as seguintes):
5º lugar - Fuga para Alpha Centauro – de Lamartine Araújo, interpretação do mesmo.
4º lugar - Qualquer Troço, de Juvenal Neves de Souza e Juarez Paulo Alves
Pereira.
3º lugar – Martin Pescador, de Silvio Araújo, interpretação do mesmo.
2º lugar – Sangue Sertanejo, de Reginaldo Belo, interpretação do mesmo.
A música ganhadora é - SÍNTESE
Autores: Juarez Paulo, Washington Coutinho e Carlos Alberto
Interpretação – Os mesmos
Representante de Ibotirama-Ba

Gosto da rosa
Porque a rosa é uma flor ( bis )
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
Onde anda essa “ fulô “?
Gosto da vida
Porque a vida é multicor ( bis )
E do teu gosto
Porque o gosto é o teu sabor
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
Tua ausência é minha dor
Gosto do sol
Pois o calor traduz amor ( bis)
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
O teu sonho irei compor
77

Se um avião passa no Céu com um ronco incrível
Me desatino e também quero voar
Solto meu canto, esse grito de menino
E vou correndo logo, logo, te encontrar
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
Como é bom poder sonhar
Uma conversa e a implosão normal
Uma idéia que extrapola o natural
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
Essa aldeia é global!
Pelo ar está solto um passarinho
Que no seu bico carrega nossa esperança
Abro um sorriso e não me sinto mais sozinho
Fico esperando terminar a falsa bonança
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
Como vai sua poupança?
O nego d’água, a porca preta e o lobisomem
Lá pras bandas da nossa imaginação
Trouxeram medo e colorido às nossas vidas
E nos ligaram para sempre a esse chão
Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu
Reze a Deus uma oração
Gosto da rosa
Porque a rosa é uma flor
Gosto do sol
Pois o calor traduz amor
Gosto da vida
Porque a vida é multicor
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Amigo meu, amigo meu,
“Cumpadi” meu...
Dentro da programação da Semana da Cultura, foi encenada a Peça Teatral –
As Mulheres Não Querem Almas – de autoria de José Gonçalves.
Local: Salão de Carlos.
Direção: Aliomar Joaquim Pereira, e segundo ele, teve no elenco os seguintes
atores: Carlos Alberto Bastos Barbosa, Washington Coutinho, Cleiton Araujo, Nilcéia
Lino de Souza, Luiza Assis, Marcelo Brito, Irka Assis, Wdnéia Teixeira, Vitorina
Carvalho, Eneida Passos, Aracy Lino de Souza, Mriozinho de Zuza, Joanita Assis
(que fazia o ponto) e o próprio Aliomar.

Atores da Peça Teatral - As Mulheres Não Querem Almas.
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CAPÍTULO XXI
1978
II FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Estréia no Rio de Janeiro a peça teatral “Ópera do Malandro” de Chico Buarque.
Os metalúrgicos de São Bernardo fazem o 1º movimento grevista desde 1968,
que marcou o início das contestações ao Regime Militar.
O ano dos três Papas: Paulo VI, João Paulo I, e João Paulo II.
Nasce na Inglaterra o primeiro bebê de proveta.
O filme “Embalos de Sábado a Noite”, com John Travolta, traz as discotecas
para o cinema.
Morre o grande cantor brasileiro Orlando Silva, em 7 de agosto de 1978.
Morre em desastre de automóvel no Rio de Janeiro, o cantor brasileiro Alcides
Gerardi.
A Argentina ganha o XI Campeonato Mundial de Futebol, vencendo na partida
final o selecionado da Holanda por 3x1, em 25 de junho de 1978.
Um incêndio destrói cerca de 90% do acervo do Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro.
O presidente Ernesto Geisel revoga o Ato Institucional nº 5
( AI-5).
E regulamentada a Lei de Anistia no Brasil.
Morre no Rio de Janeiro o compositor brasileiro Candeia (Antonio Candeia
Filho).
O presidente Ernesto Geisel revoga o instituto do banimento no Brasil.
Morre o compositor brasileiro Ismael Silva, em 13 de março de 1978.
O presidente do Brasil é o General Ernesto Geisel/Eleito indiretamente.
O governador da Bahia é Roberto Figueira Santos.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
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Músicas que fizeram sucesso em 1978
Café da Manhã – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Cálice – de Chico Buarque de Holanda e Gilberto Gil, interpretação de Chico
Buarque e Milton Nascimento.
Dancin Days – de Nelson Mota e Rubens Queiroz, interpretação de As
Frenéticas.
Homenagem ao Malandro – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de
Chico Buarque de Holanda.
Folhetim – de Chico Buarque de Holanda, interpretação de Gal Costa.
Força Estranha – de Caetano Veloso, interpretação de Roberto Carlos.
Não Existe Pecado ao Sul do Equador – de Chico Buarque de Holanda e Rui
Guerra, interpretação de Ney Matogrosso.
Sampa – de Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Guerreira – de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, interpretação de Clara
Nunes.
Terra – de Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Bandeira do Divino – de Ivan Lins e Vitor Martins, interpretação de Ivan
Lins.
Gosto de Maçã – de Wando, interpretação de Wando.
Perigosa – de Rita Lee, Roberto de Carvalho e Nelson Mota, interpretação de
Rita Lee.
Todo Menino é um Rei – de Nelson Rufino e Zé Luis, interpretação de Roberto
Ribeiro.
Sossego – de Tim Maia, interpretação de Tim Maia.
Realiza-se o
II FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, no
dia 14 de agosto de 1978, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 20º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Foi criada uma comissão organizadora chamada COF –
Comissão Organizadora dos Festejos, para realizar a Semana da Cultura, dentro
das comemorações do 19º Aniversário da Cidade de Ibotirama. Essa comissão era
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composta de: Aliomar Joaquim Pereira, Carlos Araujo, Nilmar Moreira da Silva, Edvaldo
Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Alberto Barbosa, Washington Coutinho,
Carlos Pereira, Juarez Paulo, Lélia Gomes de Santana, entre outros, com o apoio da
Prefeitura Municipal.
Local – O Festival foi realizado no Salão de Eventos localizado na Rua Floriano
Peixoto, o chamado Salão de Carlos.
Concorrentes – Nesse ano, as músicas concorrentes eram todas de compositores
de Ibotirama, como Silvio Araujo, Natanael Coelho, Lamartine Araujo, Carlos Alberto,
Juarez Paulo, Washington Coutinho, Reginaldo Belo e outros. As músicas inscritas
eram de boa qualidade e em pequeno número, não havendo necessidade de se fazer
uma pré-seleção.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do II FEMPI era composto das seguintes
personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo, Joanita
Morais de Assis, Vitória Rodrigues de Souza, Vanderlei Laiola dos Santos, Isaac
Almeida Filho.
Apresentador – O bancário do Banco do Brasil, Nilmar Moreira da Silva, fez a
locução do II FEMPI – Festival de Música Popular de Ibotirama.
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Carlos Alberto, Washington e Juarez, vencedores do II FEMPI
Premiação: (Segundo Reginaldo Belo, as músicas classificadas do 2º ao 4º
lugares foram as seguintes):
4º lugar – Cama de Jornal – de Reginaldo Belo, interpretação do mesmo.
3º lugar – Vapor Encantado – de Lamartine Araújo, Silvio Araújo e Reginaldo
Belo, interpretação de Reginaldo Belo.
2º lugar – Visão Fantástica – de Lamartine Araújo, interpretação do mesmo.
A música ganhadora é PALMO DE CHÃO
Autores: Juarez Paulo, Washington Coutinho e Carlos Alberto
Interpretação – Os mesmos
Representante de Ibotirama-Ba
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Este palmo de chão é meu arrimo
Este palmo de chão é meu harém
Este palmo de chão é meu conforto
Este palmo de chão é meu vintém
Minha esperança é nua e crua
A meu filho disse “amai”
Banho-me com água fria
Neste chão tombou meu pai
O meu cheiro é de mato
Minha voz da natureza
Deste jeito faço um modo
Deste modo minha franqueza
Meu açúcar é a rapadura
Meu terreiro é o luar
Deste palmo faço um mundo
Deste mundo um trabalhar
Este palmo de chão é minha fúria
Este palmo de chão é meu sereno
Este palmo de chão é minha história
Este palmo de chão é meu aceno
Agora
Gaviões em meu quintal
Voz estranha no terreiro
Fogo fora do fogão (bis)
Galo fora do poleiro (bis)
Dobro as forças do meu braço
E que passe longe o fogo
Minha paz não incomodem
Estou farto de engodos
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Quero meu cercado em pé
Minhas coisas em seu lugar
Na cozinha minha mulher
E tranqüilo meu andar
Este palmo de chão é minha vida
Este palmo de chão é minha disputa
Este palmo de chão é meu sangue
Este palmo de chão é minha labuta
Luta, luta, luta.... (bis)

Dentro da programação da Semana da Cultura, foi encenada a Peça Teatral –
Chuva de Sorrisos – de autoria de Pascoal Lourenço.
Local: Salão de Carlos.
Direção: Aliomar Joaquim Pereira, e segundo ele, teve no elenco os seguintes
atores: Cleiton Araujo, Marcelo Brito, Eneida Passos, Ailene Santos e o próprio
Aliomar, entre outros.
CAPÍTULO XXII
1979
III FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O Congresso Nacional após longos debates, aprova a Lei da Anistia.
O escritor Fernando Gabeira lança o livro “O que é isso companheiro?”.
Circula no Brasil o primeiro veículo movido a álcool.
É inaugurado o primeiro trecho do metrô do Rio de Janeiro.
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Morre no Rio de Janeiro o cantor brasileiro Jorge Veiga.
Morre em São Paulo o compositor brasileiro Hervê Cordovil.
No Irã, o aiatolá Khomeini assume o poder após a deposição do xá Reza Pahlevi.
Morre no Rio de Janeiro o compositor e radialista Haroldo Barbosa.
Morre no Rio de Janeiro o compositor brasileiro Humberto Teixeira.
Madre Teresa de Calcutá recebe o prêmio Nobel da Paz.
A Sony lança o walkman.
Acontece em 1979 a maior enchente das últimas décadas no Rio São Francisco,
inundando cidades e deixando mais de cem mil pessoas desabrigadas. Ibotirama teve
praticamente a metade da área urbana inundada, causando grandes prejuízos à
população.

Vista parcial da Praça Ives de Oliveira, em Ibotirama
na enchente do Velho Chico de 1979
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A TV Tupi realiza o seu I Festival de Música Popular – A música ganhadora
é Quem Me Levará Sou Eu, interpretada por Raimundo Fagner, de autoria de
Dominguinhos.
O presidente do Brasil é o General João Batista de Oliveira Figueiredo/Eleito
indiretamente.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1979
O Bêbado e a Equilibrista – de João Bosco e Aldir Blanc, interpretação de
Elis Regina.
Amor, Meu Grande Amor – de Ângela Ro Ro e Ana Terra, interpretação de
Âgela Ro Ro.
Bye, Bye, Brasil – de Roberto Menescal e Chico Buarque de Holanda,
interpretação de Chico Buarque.
Começar de Novo – de Ivan Lins e Vitor Martins, interpretação de Simone.
Explode Coração (Não dá Mais pra Segurar) – de Luiz Gonzaga Júnior,
interpretação de Maria Bethânia.
Meu Drama(Senhora Tentação) – de Silas de Oliveira e J. Ilarindo,
interpretação de Roberto Ribeiro.
Gostoso Veneno – de Wilson Moreira e Nei Lopes, interpretação de Alcione.
Realce – de Gilberto Gil, interpretação de Gilberto Gil.
Sonho Meu – de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, interpretação de Maria
Bethânia e Gal Costa.
Pai – de Fábio Jr., interpretação de Fábio Jr.
Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos,
interpretação de Roberto Carlos.
Vou Festejar – de Jorge Aragão, Dida e Neoci, interpretação de Beth Carvalho.
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Realiza-se o III FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, no
dia 14 de agosto de 1979, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 21º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Aliomar Joaquim
Pereira, entre outros, com apoio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Salão de festas da ACRI – Associação
Cultural e Recreativa Ibotiramense.
Concorrentes – As músicas concorrentes eram todas de compositores de
Ibotirama, como Silvio Araujo, Natanael Coelho, Lamartine Araujo, Juvenal Neves,
Reginaldo Belo, Paulo Cupertino e outros.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do III FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho.
Apresentador – O bancário do Banco do Brasil, Nilmar Moreira da Silva, fez a
locução do III FEMPI – Festival de Música Popular de Ibotirama.
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Lamartine se apresentando no III FEMPI
Premiação:
(Segundo Reginaldo Belo, as músicas classificadas no 2º e 3º lugares foram as
seguintes):
3º lugar – Água de Mar – de Silvio Araújo e Reginaldo Belo, interpretação de
Reginaldo Belo.
2º lugar – Vilarejo – de Juvenal Neves de Souza e Reginaldo Belo, interpretação
de Reginaldo Belo.
A música ganhadora é CAUSE
Autores: Reginaldo Belo e Nelson Nunes
Interpretação – Reginaldo Belo
Representante de Ibotirama-Ba
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Nuvem branca
De fumo e fumaça
Embriaguez de fome e cachaça
Homem irmão
Coração de aço
Perdoa o meu fracasso
Entoa essa canção
Me acompanha os passos
Procissão de fé
Profissão de ferro
Procissão de ferro
Profissão de fé
Trabalha dentro em minha calma
Sensação de cravos em minh’alma
Destino de servidão
Carrega a minha vida
Coroa de espinho em minha ferida
Mágoa da despedida
Me acompanha solidão
Procissão de fé
Profissão de ferro
Procissão de ferro
Profissão de fé
Vício de fome
E fumaça
Canta dentro em
Minha desgraça
Sensação de morte
Corteja felicidade
Prato vazio
De amor em meu peito
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Trago de fumo
Em minha saudade
Me acompanha a sorte
Procissão de fé
Profissão de ferro
Procissão de ferro
Profissão de fé.
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CAPÍTULO XXIII
1980
IV FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Descoberta grande jazida de ouro em Serra Pelada, no Estado do Pará.
José João da Silva é o primeiro brasileiro a vencer a corrida de São Silvestre em
São Paulo.
A cidade de Ouro Preto é declarada, pela UNESCO, patrimônio da humanidade.
Guerra entre Irã e Iraque, na disputa de fronteiras.
Na Polônia, nasce o sindicato Solidariedade.
Morre o poeta, compositor e cantor brasileiro Vinícius de Moraes, em 9 de
julho de l980.
Morre o compositor brasileiro Cartola (Angenor de Oliveira), em 20 novembro
de 1980.
Os EUA, e mais 59 países, boicotam as Olimpíadas de Moscou, devido a invasão
soviética ao Afeganistão.
Morre o músico brasileiro Waldir Azevedo, 29 de setembro de 1980.
Morre o compositor brasileiro Sidney Miller, em 16 de julho de l980.
O Papa João Paulo II visita o Brasil.
Realizam-se em Moscou(URSS) os XXII Jogos Olímpicos da Era Moderna.
O governo brasileiro cassa as concessões de sete estações de TV pertencentes
ao Condomínio Acionário dos Diários Associados, entre as quais as TVs Tupi do Rio
e de São Paulo, as mais antigas do país.
O Congresso Nacional restabelece eleições diretas para governadores de Estados.
É assassinado nos Estados Unidos, em 8 de dezembro de 1980, o compositor,
cantor e ex-integrante dos Beatles, John Lennon.
Morre no Rio de Janeiro o jornalista e compositor David Nasser.
O presidente do Brasil é o General João Batista de Oliveira Figueiredo/Eleito
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indiretamente.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1980
Toada (Na Direção do Dia) – (toada) – de Zé Renato, Cláudio Nucci e Juca
Filho, interpretação de Boca Livre.
Noturno – de Graco e Caio Sílvio, interpretação de Raimundo Fagner.
Meu Bem Querer – de Djavan, interpretação de Djavan.
Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira – de Moraes Moreira e Pepeu Gomes,
interpretação de Moraes Moreira.
Mania de Você – de Rita Lee e Roberto de Carvalho, interpretação de Rita
Lee.
Grito de Alerta – de Luiz Gonzaga Júnior, interpretação de Maria Bethânia.
Frevo Mulher – de Zé Ramalho, interpretação de Amelinha.
Coração Bobo – de Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
Canção da América – de Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretação
de Milton Nascimento.
Amante à Moda Antiga – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação
de Roberto Carlos.
Admirável Gado Novo – de Zé Ramalho, interpretação de Zé Ramalho.
A Massa – de Raimundo Sodré e Antonio Jorge Portugal, interpretação de
Raimundo Sodré.
Porto Solidão – de Zeca Bahia e Gincko, interpretação de Jessé.
Vinte e Poucos Anos – de Fábio Jr., interpretação de Fábio Jr.
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Realiza-se o IV FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, no
dia 14 de agosto de 1980, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 22º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Edvaldo Joaquim Pereira, Aliomar Joaquim Pereira, entre outros,
com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Salão de festas da ACRI – Associação
Cultural e Recreativa Ibotiramense.
Concorrentes – As músicas concorrentes eram todas de compositores de
Ibotirama, como Silvio Araujo, Natanael Coelho, Lamartine Araujo, Carlos Alberto,
Juarez Paulo, Washington Coutinho, Juvenal Neves, Reginaldo Belo e outros.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do IV FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Severino Gomes da Silva, Antonio Élio de Carvalho.
Apresentador –Aliomar Joaquim Pereira fez a locução do IV FEMPI – Festival
de Música Popular de Ibotirama.
Premiação: (Segundo Reginaldo Belo, as músicas classificadas do 2º ao 4º
lugares foram as seguintes):
4º lugar – Sentimento Latino – de Silvio Araújo e Reginaldo Belo, interpretação
de Reginaldo Belo.
3º lugar - Tudo Bem, Tudo Bem – de Lamartine Araújo, interpretação do
mesmo.
2º lugar – Caminhando Sozinho – de Reginaldo Belo e Silvio Araújo,
interpretação de Reginaldo Belo.
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A música ganhadora é – JOAQUIM SANTOS D’AVIZ
Autores: Juarez Paulo, Washington Coutinho e Carlos Alberto
Interpretação – Washington Coutinho
Representante de Ibotirama-Ba
Cansou de esperar
O seu dia de rico
E resolveu jogar / No seu dia de rico
Vendeu sua alma / Por um dia de rico
Seu mundo, sua calma / Por um dia de rico
E se encheu de grana / No seu dia de rico
( Vida soberana ) / Aquela de rico (bis)
E foi para a praça, com sofreguidão
Dose de cachaça, trago de alcatrão
Lhe sobrou amigos, pra ocasião
Foram só ouvidos, foi só atenção.
Nos ombros foi levado, como um campeão
E feito deputado soltou palavrão
Extasiou feliz com tanta ovação
Foi conde D’Aviz, por aclamação.
Tardinha, já no cais, bradou como quis
Dos bancos fez palanque, desfez do juiz
Para o delegado, dedo no nariz
Rogou praga, pau e pedra
Pros corruptos do país.
Entrou pela noite, com cara de rico
Passou como açoite, com ares de rico
Velejou por mares, lugares de rico
Rezou em seus altares, com graça de rico
E gastou seus desejos, no seu dia de rico.
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Veio a madrugada, lhe estendeu a mão

O conduziu nas ruas, monte de aflição
Aos tombos exasperou, era a solidão
Sem títulos e posses, sem ter condução
Quando o sol chegou, lhe pegou no chão
Era Quincas Santos, sem ter solução.

CAPÍTULO XXIV
1981
V FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O piloto brasileiro Nelson Piquet é o campeão mundial de Fórmula 1.
No Rio de Janeiro, bomba explode no Centro de Convenções Riocentro.
Os filmes brasileiros, “Eles não usam black-tie”, e “Pixote” recebem prêmios
internacionais.
A IBM apresenta seu computador pessoal, com sistema operacional MS-DOS.
Os EUA lançam o ônibus espacial Columbia.
Identificada a AIDS, doença que destrói o sistema imunológico.
Morre o cantor brasileiro Mário Reis, em 4 de outubro de 1981.
Morre no Rio de Janeiro, o instrumentista e compositor brasileiro Vitor de
Assis Brasil.
Em 13 de maio de 1981 o Papa João Paulo II sofre um atentado na Praça de
São Pedro, no Vaticano.
É inaugurado em São Paulo o Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, em 19 de
agosto de 1981.
Morre o cineasta brasileiro Glauber Rocha.
O time de futebol do Flamengo ganha em Tóquio – Japão, o Campeonato
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Mundial de Clubes, ao derrotar por 3x0 o Liverpool da Inglaterra.
O presidente do Brasil é o General João Batista de Oliveira Figueiredo/Eleito
indiretamente.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1981
Nos Bailes da Vida – de Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretação
de Milton Nascimento.
Mulher (Sexo Frágil) – de Erasmo Carlos e Narinha (Sandra Sayonara Lobato
Esteves), interpretação de Erasmo Carlos.
Lança-Perfume – de Rita Lee e Roberto de Carvalho, interpretação de Rita
Lee.
Homem com H – de Antonio Barros, interpretação de Ney Matogrosso.
Eternas Ondas – de Zé Ramalho, interpretação de Raimundo Fagner.
Emoções – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto Carlos.
Baila Comigo – de Rita Lee, interpretação de Rita Lee.
Deixa Chover – de Guilherme Arantes, interpretação de Guilherme Arantes.
Fanatismo – de Raimundo Fagner (sobre poema de Florbela Espanca),
interpretação de Fagner.
A Terceira Lâmina – de Zé Ramalho, interpretação de Zé Ramalho.
Se eu Quiser Falar com Deus – de Gilberto Gil, interpretação de Gilberto Gil.
Alguém me Avisou – de Dona Ivone Lara, interpretação de Caetano Veloso,
Maria Bethânia e Gilberto Gil.
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Realiza-se o
V FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, no
dia 14 de agosto de 1981, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 23º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Aliomar Joaquim Pereira, Landulfo Alves de Souza, entre outros,
com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Salão de festas da ACRI – Associação
Cultural e Recreativa Ibotiramense.
Concorrentes – As músicas concorrentes eram quase todas de compositores de
Ibotirama, como Silvio Araujo, Natanael Coelho, Juvenal Neves, Paulo Cupertino,
Pedro Gilvan, Evilásio Leite, Silvio Ferreira, Laurindo Matias, José Carlos Barroso e
outros.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do V FEMPI era composto das seguintes
personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho.
Apresentador –Aliomar Joaquim Pereira fez a locução do V FEMPI – Festival
de Música Popular de Ibotirama.
Algumas músicas finalistas do V FEMPI:
Lago Azul – de Paulo Cupertino, interpretação de Paulo Cupertino e Dora
Deise.
Mata Virgem – de Reginaldo Belo e Milton Filho, interpretação de Reginaldo
Belo.
Repentes de Violeiro – de Paulo Cupertino, interpretação de Paulo Cupertino.
Amor Sonhado de Um Tropeiro – de Ivan Soares, interpretação de Ivan Soares
– representante de Itaberaba.
Cascalho Grosso – de Ivan Soares, interpretação de Ivan Soares – representante
de Itaberaba.
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Noves Fora Nada – de Pedro Gilvan e Evilásio Leite, interpretação de Pedro
Gilvan e Evilásio Leite.
Cofres que Não se Enchem – de José Carlos barroso, interpretação de José
Carlos Barroso.
Homem, Terra, Liberdade – de Laurindo Matias e Sílvio Ferreira, interpretação
de Laurindo Matias.
Premiação:
Melhor intérprete: Ivan Soares – representante de Itaberaba, com a música:
Amor Sonhado de Um Tropeiro, de sua autoria.
Melhor letra: Noves Fora Nada – de Pedro Gilvan e Evilásio Leite.
Cantora revelação: Dora Deise – Com a música Lago Azul, de Paulo Cupertino.
A música ganhadora é – NOVES FORA NADA
Autores: Pedro Gilvan e Evilásio Leite
Interpretação – Pedro Gilvan e Evilásio Leite
Representante de Ibotirama-Ba
Uma criança, um feto feito
Na carne sã ou maltratada
Ingênua ela sai do ventre
Pra seguir sua estrada
Ingênua ela sai do ventre
Pra seguir sua estrada
Cria criança cresce cresta
Mente certa ou revoltada
Quando a terra atrai a vida
Nove, noves fora nada
Quando a terra atrai a vida
Nove, noves fora nada
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Morte é um nó cego no escuro
Vida entre ventres brada
A luta do ser pra ser
Depois noves fora nada
A luta do ser pra ser
Depois noves fora nada
Somente a terra nos convida
Para uma longa estrada
Depois de viver mil vidas
Nove, noves fora nada
Depois de viver mil vidas
Nove, noves fora nada
É que a vida tem sentido
Mesmo com sombra assombrada
Sem seguir o caminho certo
Além do tudo, além do nada
Sem seguir o caminho certo
Além do tudo, além do nada.
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CAPÍTULO XXV
1982
VI FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Brasil e Paraguai inauguram Itaipú, a maior hidrelétrica do mundo.
Realizada a primeira expedição científica à Antártida, no navio brasileiro Barão
de Teffé.
A usina nuclear Angra I, no Rio de Janeiro, entra em funcionamento.
Inglaterra derrota a Argentina na Guerra das Malvinas.
O filme E.T., dirigido por Steve Spielberg, bate recordes de bilheteria.
Michael Jackson, lança o álbum Thriller.
Morre o grande compositor brasileiro Adoniran Barbosa, em 23 de novembro
de 1982.
Morre o grande compositor e cantor nordestino Jackson do Pandeiro, em 10
de julho de 1982.
Morre em São Paulo, a grande cantora brasileira Elis Regina, em 19 de janeiro
de 1982, aos 36 anos. Em 1965 projetou-se nacionalmente interpretando “Arrastão”,
de Edu Lobo e Vinicius de Moraes, no I Festival da Canção, promovido pela TV
Excelsior.
Em Madrid-Espanha, a Itália ganha o XII Campeonato Mundial de Futebol,
derrotando na partida final a Alemanha Ocidental por 3x1.
Realizam-se as eleições diretas para governadores em todos os estados do Brasil,
em 15 de novembro de 1982.
O presidente do Brasil é o General João Batista de Oliveira Figueiredo/Eleito
indiretamente.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o comerciante Josemiro Fernandes de Souza.
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Músicas que fizeram sucesso em 1982

Açaí – de Djavan, interpretação de Djavan.
Asa Morena – de Zé Caradipia, interpretação de Zizi Possi.
Bate Coração – de Cecéu (Mary Maciel Ribeiro), interpretação de Elba
Ramalho.
Como Dois Animais – de Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
Fera Ferida – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Muito Estranho (Cuida Bem de Mim) – de Dalto (Dalto Roberto Medeiros)
e Cláudio Rabelo, interpretação de Dalto.
Tropicana (Morena Tropicana) – de Alceu Valença e Vicente Barreto,
interpretação de Alceu Valença.
Você Não Soube Me Amar – de Evandro Mesquita, Ricardo Barreto, Zeca
Mendigo e Guto, interpretação da Banda Blitz.
Mulher Nova Bonita e Carinhosa Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor –
de Zé Ramalho e Otacílio Batista, interpretação de Amelinha.
Tô que Tô – de Kleiton e Kledir, interpretação de Kleiton e Kledir.

Realiza-se o VI FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 13, 14, e 15 de agosto de 1982, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 24º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Landulfo Alves de Souza, Aliomar Joaquim Pereira, patrocínio da
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Colégio Cenecista de Ibotirama, na sua
primeira fase, e no espaço da Boate Coqueiro, localizada na Praça da Bandeira, na
sua fase final, porque aconteceu a morte da estudante do Colégio Cenecista, Valdenis
Ribeiro da Silva ( Tene ), vitimada por uma queda de cavalo, no mesmo dia da final
do Festival (15.08.1982).
Concorrentes – As músicas que foram inscritas eram de compositores de
Ibotirama, como Reginaldo Belo, Lamartine Araújo, Pedro Gilvan, Evilário Leite,
Paulo Cupertino, José Carlos Barroso, Juvenal Neves e outros, e de concorrentes de
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outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do VI FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho.
Apresentador – Aliomar Joaquim Pereira, fez a locução do VI FEMPI – Festival
de Música Popular de Ibotirama.
Premiação:
(Segundo Reginaldo Belo, o 3º lugar foi a música Grito Forte, de Ito Moreno,
interpretação de Reginaldo Belo.

A música ganhadora é – SEMENTE AMADA
Autores: Paulo Gabiru e Evandro Brandão(Yozinho)
Interpretação – Paulo Gabiru
Representante de Bom Jesus da Lapa-Ba
Num Bom Jardim plantei meus sonhos
Com as águas do rio banhei minha dor
E na poeira enluarada e ares estranhos
Botei pé na estrada, firme e sonhador.
Voltei depois: Jardinópolis encontrei
Envolta em mistério e cosmopolita
Não era certamente o que eu sonhei
Como ideal. Era uma cidade aflita.
De barro, pranto, cal e esperança
Nasceu livre como um lírio na lama
Cimento armado, Semente Amada, lança
Que virou cenário trágico de drama....
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Refrão:
Vamos todos nessa Barca
La Barca – Ibotirama
Por aqui ficou a marca
La Marca – Ibotirama.
Adubada com sangue, a nova terra
Semente Armada – Somente:
É futuro, é raça, é massa
Semente Amada – é gente
Ibotirama é povo na praça.
Pintada vermelha, pranto crepuscular
Em Brotas as botas botaram pra matar
Mas das grutas e grotas brota um cantar
Na greta, Cidade, campo: é hora de lutar!
Ei, La Barca – Ibotirama
Salto no ar contra o abismo
Ei, La Marca – Ibotirama
Marca de dor e de heroismo!
Ei, Ibotirama inflama:
Garra
Guerra
Agarra
E berra:
LIBERDADE, IBOTIRAMA!
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CAPÍTULO XXVI
1983
VII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O piloto brasileiro Nelson Piquet é bicampeão mundial de Fórmula 1.
No primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora realizado no Brasil,
nasce a CUT.
A TV Manchete lança “O Clube da Criança” com a apresentadora Xuxa.
O Instituto Pasteur, de Paris, identifica o vírus da AIDS.
A empresa IBM lança o computador PCXT.
As empresas Philips e Sony lançam o CD.
Nos EUA, desponta nas ruas o crack, um dos entorpecentes mais destrutivos
do mundo.
Morre em 2 de abril de 1983, a cantora mineira Clara Nunes.
Morre em Nova York, Estados Unidos, o cantor brasileiro Altemar Dutra.
O presidente do Brasil é o General João Batista de Oliveira Figueiredo/Eleito
indiretamente.
O governador da Bahia é João Durval Carneiro.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
Músicas que fizeram sucesso em 1983
Ai Que Saudade De Ocê – de Vital Farias, interpretação de Elba Ramalho.
Como Uma Onda – de Lulu Santos e Nelson Mota, interpretação de Lulu
Santos.
Coração de Estudante – de Milton Nascimento e Wagner Tiso, interpretação
de Milton Nascimento.
Fio de Cabelo – de Darci Rossi e Marciano, interpretação de Chitãozinho e
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Xororó.
Menina Veneno – de Ritchie e Bernardo Vilhena, interpretação de Ritchie.
Pintura Íntima – de Leoni e Paula Toller, interpretação de Kid Abelha & Os
Abóboras Selvagens.
Pro Dia Nascer Feliz – de Cazuza e Frejar, interpretação de Barão Vermelho.
A Dois Passos do Paraíso – de Evandro Mesquita e Ricardo Barreto,
interpretação de Blitz.
Anunciação – de Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
Carimbador Maluco – de Raul Seixas, interpretação de Raul Seixas.
Me Dê Motivo – de Michael Sullivan e Paulo Massadas, interpretação de Tim
Maia.
A Vida Tem Dessas Coisas – de Ritchie e Bernardo Vilhena, interpretação de
Ritchie.

Realiza-se o VII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 13 e 14 de agosto de 1983, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 25º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Landulfo Alves de Souza, Aliomar Joaquim Pereira, com o patrocínio
da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça Ives de Oliveira,
em frente à Boate Portão.
Concorrentes – As músicas inscritas eram de compositores de Ibotirama, como
Reginaldo Belo, Paulo Cupertino, Laurindo Matias, Juvenal Neves e outros, e de
concorrentes de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do VII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho e Landulfo Alves de Souza.
Apresentador – Aliomar Joaquim Pereira fez a locução do VII FEMPI –
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Festival de Música Popular de Ibotirama.
Premiação:
4º lugar - Elo Perdido – de Reginaldo Belo, Cleiton Araújo e Marcelo Brito,
interpretação de Reginaldo Belo.
3º lugar - Abaixo-assinado - de Isac Almeida Filho, interpretação de Os
Cardeais.
2º lugar – Absorto - de Hugo Luna, interpretação de Hugo Luna, representante
de Seabra-Ba.
A música Vencedora é - LAMENTO DIAMANTINO
Autor: Ivan Soares
Interpretação: Grupo Cascalho Grosso
Representante de Itaberaba-Ba
Sou como mato estocado
Bem torto a trafegar
Em meio a uma campina
Camponês cumprindo a sina
Saudade é como cantar.
E era meia noite véia
E a lua bem descorada
Um estampido na estrada
E o medo tragava o medo
Empinava coração. (bis)
Tal qual grandes menestréis
Os grilos em cantoria
Quebrando todo silêncio
Daquela noite tão fria
E a serra embranquecia
Soltando um ar preguiçoso
E o vento trazia uns gritos
Que vinham lá da rodagem
E o desafio do medo
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Em tempo de grilagem
E os “ home” plantava a terra
Pensando que a terra é sua
Mas veio os dono da terra
Jogou plantador na rua.
Jagunçada em Andaraí
Bem pra lá daquela serra
Coroné dizia assim:
Arreda o pé dessa terra
Cantava a espantar boiada
Em meio à escuridão
Lavrador deixava o rancho
E de noite rompia o chão.
Eu saí de minha terra
Por armas de coroné
De alpercata e bocapio
Eu mais a minha muié
Fui pra fazenda “Queimadas”
Dois dias de caminhada
Dois dias de andar a pé.
Cheguei pedi ao capataz
Um trabaio de meeiro
Ele me disse de estado
Só tem vaga pra roceiro
E eu sem ter opção
Joguei os trapos no chão
E caí logo no asseiro.
Trabalhada noite e dia
Pensando vida vencer
Mas hoje eu sou resto veio
Da vida colhi sofrer
E o coroné sempre rico
De terras pra bem viver.
Vou levando essa carga
Inté a morte chegar
Se Deus inda ta no Céu
108

Melhor me levar pra lá
Lamento Diamantino
Na serra solto no ar.

CAPÍTULO XXVII
1984
VIII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Comícios realizados em todo País pedem eleições diretas para presidente da
República.
Morre no Rio de Janeiro o compositor brasileiro Mano Décio da Viola (Décio
Antonio Carlos).
Amir Klink atravessa o Atlântico em um barco a remo.
O atleta brasileiro Joaquim Cruz ganha medalha de ouro nos Jogos Olímpicos
de Los Angeles.
A empresa Apple lança o Macintosh, computador revolucionário na utilização
do ícone e do mouse.
O astronauta norte-americano Bruce McCandless passeia no espaço.
O “Rap” torna-se popular em todo mundo.
O presidente do Brasil é o General João Batista de Oliveira Figueiredo/Eleito
indiretamente.
O governador da Bahia é João Durval Carneiro.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
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Músicas que fizeram sucesso em 1984

Caminhoneiro – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretação de Roberto
Carlos.
Como Eu Quero – de Leoni e Paula Toller, interpretação de Kid Abelha & Os
Abóboras Selvagens.
Fullgás - de Marina Lima e Antonio Cícero, interpretação de Marina.
Deixa Eu Te Amar (samba) – de Vamilo, Mauro Silva e Agepê, interpretação
de Agepê (Antonio Gilson Porfírio).
Inútil - de Roger (Roger Rocha Moreira), interpretação do Conjunto Ultraje a
Rigor.
Me Chama – de Lobão (João Luis Woenderbarg), interpretação de Lobão e
Os Ronaldos.
Óculos – Herbert Viana, interpretação de Paralamas do Sucesso.
Recado (Meu Namorado) – de Renato Teixeira, interpretação de Joanna.
Sonífera Ilha – de Branco Melo, Marcelo Fromer, Toni bellotto, Ciro Pessoa e
Carlos Bermak, interpretação de Os Titãs.
Vai Passar – de Chico Buarque de Holanda e Francis Hime, interpretação de
Chico Buarque.
Fixação – de Beni, Leoni e Paula Toller, interpretação de Kid Abelha & Os
Abóboras Servagens.

Realiza-se o
VIII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 12 e 14 de agosto de 1984, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 26º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Landulfo Alves de Souza e Aliomar Joaquim Pereira, com o patrocínio
da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça Ives de Oliveira,
em frente à Boate Portão.
Concorrentes – As músicas inscritas eram de compositores de Ibotirama, como
Silvio Araujo, Reginaldo Belo, Paulo Cupertino, Juvenal Neves e outros, e de
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concorrentes de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do VIII PEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho e Landulfo Alves de Souza e Orlando Ribeiro de Andrade.

Premiação:
A música Vencedora é – EPHETHA (A Canção do Homem)
Autor: Hugo Luna
Interpretação: Hugo Luna
Representante de Seabra-Ba
Quando em mim as angústias se curvam
Em genuflexão
Eu me torno como nuvens que vêm
E certamente se vão.
Vou sabendo que a virtude é a base
Do caminho que vou
Que a vitória se consiste nesta luta
Do interior.
Não é digno de viver
Quem no amor não povoa
O deserto de alguém...
Porque o homem é uma ilha
De difícil acesso
No oceano do além.
As angústias são tufões que separam a virtude
Para longe do amor
E nos deixam palidez como o rio
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Depois do sol se por...
Todo homem que se torna na vida
Um ser angustiado
Deve abrir os seus braços a outrem
Que estiver do seu lado.
Não sabendo que ao voar se embriaga
Com as benesses dos ares
Se esquecendo de que o vôo é a ilha
Do naufrágio dos mares...
Não é digno de viver...
A doçura invade o homem como o rio
Invade o mar...
Deixa nele a volúpia que o tempo
Poderá salgar.
Nós os homens, somos ponto de onde partem
Caminhos diversos
E num deles deu-se início a razão
Deste grande universo.
Não é digno de viver...
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CAPÍTULO XXVIII
1985
IX FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
A TV Globo do Rio de Janeiro realiza o Festival dos Festivais. A final aconteceu
no Ginásio do Maracanãzinho e tem como música ganhadora Escrito nas Estrelas,
de autoria de Arnaldo Black e Carlos Rennó, na interpretação da cantora Tetê
Espíndola.
A novela “Roque Santeiro” exibida na TV Globo, censurada por dez anos, bate
recordes de audiência.
Realiza-se o “Rock in Rio I”, que é o primeiro grande festival de rock realizado
no Brasil.
O presidente russo Mikhail Gorbatchóv inicia abertura política na União
Soviética.
Na Antártica, é confirmada a existência de buraco na camada de ozônio.
O navio Titanic é encontrado após 73 anos do naufrágio.
Em 21 de abril de 1985, morre em São Paulo, o presidente eleito do Brasil
Tancredo Neves, tomando posse em seu lugar o vice José Sarney.
Morre no Rio de Janeiro o cantor brasileiro Carlos Galhardo.
O presidente do Brasil é José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo Costa/Eleito
indiretamente como vice de Tancredo Neves.
O governador da Bahia é João Durval Carneiro.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
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Músicas que fizeram sucesso em 1985
Whisky a Go Go – de Michael Sullivan e Paulo Massadas, interpretação do
conjunto Roupa Nova.
Papel Machê – José Carlos Capinan e João Bosco, interpretação de João Bosco.
Nem Morta - de Michael Sullivan e Paulo Massadas, interpretação de Alcione.
Louras Geladas – de Paulo Ricardo e Luis Schiavon, interpretação do conjunto
RPM.
Escrito nas Estrelas – de Arnaldo Black e Carlos Rennó, interpretação de Tetê
Espíndola.
Geração Coca-Cola – de Renato Russo, interpretação do conjunto Legião
Urbana.
Dona – de Luis Carlos Sá e Gutemberg Guarabira, interpretação do conjunto
Roupa Nova.
Chuva de Prata – de Ed Wilson e Ronaldo Bastos, interpretação de Gal Costa.
Vaca Profana – de Caetano Veloso, interpretação de Gal Costa.
De Volta pro Aconchego – de Dominguinhos e Nando Cordel, interpretação
de Elba Ramalho.
Exagerado – de Leoni, Cazuza e Ezequiel, interpretação do conjunto Barão
Vermelho.

Realiza-se o IX FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 13 e 14 de agosto de 1985, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 27º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Raimundo Sales, Jovelice de Souza, Letícia Chagas, Joilson Chaves e
Lélia Gomes de Santana, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Local – O Festival foi realizado no Salão de Festas da ACRI – Associação
Cultural e Recreativa Ibotiramense.

Concorrentes – As músicas inscritas eram de compositores de Ibotirama, como
Silvio Araujo, Reginaldo Belo, José Carlos Barroso, Paulo Cupertino, Marcelo Brito,
Cleiton Araujo, Juvenal Neves, Joaquim Miguel Pingo, Carlos Alberto Lino de Souza,
Américo Lessa, Teixeirinha, Vitor Oliveira, Agnaldo Sodré, Obedes, Zé Mala e outros,
e de concorrentes de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do IX FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho, Orlando Ribeiro de Andrade.

Premiação: (Segundo Reginaldo Belo, as músicas classificadas em 4º e 5º
lugares, são as seguintes):
5º lugar – Beijo de Potó – de Silvio Araujo, Américo Lessa, Marcelo, Reginaldo,
Cleiton, Obedes, Agnaldo, Teixeirinha e Zé Mala, interpretação dos mesmos.
4º lugar – Eu Quero é Cantar – de Marcelo Brito e Cleiton Araújo,
interpretação de Reginaldo Belo.
“Música vencedora de fato:
DIA DE DOMINGO, de Paulo Cupertino, interpretação do mesmo”.
Estava com a melhor nota do Corpo de Jurados e infelizmente o autor não
foi defendê-la na finalíssima.
Todo Dia, é dia de domingo
Se é noite ou dia
É manhã de domingo
Se é noite ou dia
É tarde de domingo
Se é noite ou dia
Ainda é domingo.
Meu coração não tem segunda-feira
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É um artista triste e sonhador
E talvez a vida pura inteira
É a raiz da árvore que sou.
Todo dia ...
Ao meio dia, o sol meia o Céu
Deus infinito, lembram a vida eterna
Como amor doce feito mel
A cruz de Cristo, cruzeiro do sul
Sinônimo, a ciência da existência
Nexo, coincidência, fenômeno
Veem despertar, chorar sorrindo
Cruzando os mares
Seu domingo é lindo.
Meus olhos luiram a lua
Não param de brilhar
Por o sol se por a serra
Fazendo inveja ao mar
Onde o rio corre para a água
Facilitando escutar
Os ventos que trazem sorte
Soprando a chuva pra cá
No quadro que Deus pintou
E nos criou pra contemplar
Todo dia ...
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A música Vencedora é – Q DE MÚSICA
Autor: Isac Vasconcelos

Interpretação: Isac Vasconcelos
Representante de Itaberaba-Ba

CAPÍTULO XXIX
1986
X FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Governo do presidente José Sarney lança o Plano Cruzado.
Fernanda Torres ganha prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, pela
atuação em “Eu sei que vou te amar”.
A empresa montadora de veículos Volkswagen anuncia o fim da produção do
“Fusca”.
A nave Challenger explode logo após o lançamento.
Acidente na Usina Nuclear de Chernobyl, na União Soviética.
“O Fantasma da Ópera” estréia em Londres.
Morre o compositor brasileiro Nelson Cavaquinho, em 18 de fevereiro de 1986.
O poeta Ibotiramense Edson Alves Ferreira, lança seu primeiro livro de poemas,
intitulado “Concretas e Absolutas”, em 23 de dezembro de 1.986.
O presidente do Brasil é José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo Costa/Eleito
indiretamente como vice. Tomou posse com a morte do presidente eleito Tancredo
Neves.
O governador da Bahia é João Durval Carneiro.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
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Músicas que fizeram sucesso em 1986

Cavalgada - de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, interpretação de Fafá de
Belém.
Amanhã Talvez – de Paulo Massadas e Michael Sullivan, interpretação de
Joanna.
Boteco do Arlindo – de Nei Lopes e Maria do Zeca, interpretação de João
Nogueira.
Alagados – de Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna, interpretação de
Paralamas do Sucesso.
Majestade o Sabiá – de Roberta Miranda, interpretação de Jair Rodrigues.
Joga Fora – de Paulo Massadas e Michael Sullivan, interpretação de Sandra de
Sá.
S.P.C. – de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, interpretação de Zeca Pagodinho.
A Novidade – de Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna, interpretação de
Paralamas do Sucesso.

Realiza-se o X FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 14 e 16 de agosto de 1986, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 28º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Raimundo Sales, Jovelice de Souza, Letícia Chagas, Joilson Chaves e
Lélia Gomes de Santana, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Salão de Festas da ACRI – Associação
Cultural e Recreativa Ibotiramense
Concorrentes – As músicas inscritas eram de compositores de Ibotirama, como
Silvio Araujo, Reginaldo Belo, Marcelo Brito, Cleiton Araujo, Agnaldo Sodré, Juvenal
Neves e outros, e de concorrentes de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do X FEMPI era composto das seguintes
personalidades, entre outras:
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Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho e Dr. Orlando Ribeiro de Andrade.
Apresentador – Nilson Mendes fez a locução do X FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.

X FEMPI - Ibotirama

Premiação:
2º Lugar – Paz – de Isac Vasconcelos, interpretação o mesmo.

A música vencedora é – BIOLÓGICA
Autores: Reginaldo Belo, Marcelo Brito, Cleiton Araujo e Agnaldo Sodré.
Interpretação – Reginaldo Belo
Representante de Ibotirama-Ba
Viva o amor
Que nos faz nascer
Na ilusão embriagada
Inconsciente do viver
São milhões de estrelas
Querendo brilhar
Na emoção desses desejos
Uma delas brilhará
Um limiar de esperança
Numa trilha de mistérios
Uma flor que irrompe o mundo
Afagando o ilusório
Traços do destino
Curvas de um rio
A distância do seu curso
A toda sorte vencerá
Vida angustiada
Forças redobradas
Das guerrilhas dos temores
Sem tesouros - aflição
De quem é esse perfume
Que não se sente e nem se vê
De quem é essa essência
Germinada do prazer
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CAPÍTULO XXX
1987
XI FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
É instalada no parlamento brasileiro a 5ª Assembléia Nacional Constituinte.
Acidente em Goiânia com césio 137, radioativo, contamina pessoas.
Nelson Piquet é tricampeão de Fórmula 1.
Na Itália, “Operação Mãos Limpas” combate a Máfia.
EUA aprovam o AZT, droga que retarda o avanço da AIDS.
EUA e URSS assinam tratado para desarmamento nuclear.
Morre a cantora brasileira Clementina de Jesus, em 19 de julho de 1987.
O presidente do Brasil é José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo Costa/Eleito
indiretamente como vice. Tomou posse com a morte do presidente eleito Tancredo
Neves.
O governador da Bahia é Francisco Waldir Pires de Souza.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
Músicas que fizeram sucesso em 1987
Começaria Tudo Outra Vez – de Luiz Gonzaga Jr., interpretação de
Gonzaguinha.
Vida Bandida – de Lobão, interpretação de Lobão.
Eu Apenas Queria Que Você Soubesse – de Luiz Gonzaga Jr., interpretação
de Gonzaguinha.
O Cio da Terra – de Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento,
interpretação de Pena Branca e Xavantinho.
Cowboy Fora da Lei – de Raul Seixas e Cláudio Roberto, interpretação de
Raul Seixas.
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Vaca Estrela e Boi Fubá – de Patativa do Assaré, interpretação de Pena Branca
e Xavantinho.
Realiza-se o XI FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 14 e 16 de agosto de 1987, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 29º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Aliomar Joaquim Pereira, Colégio Cenecista da Ibotirama, com o
patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Colégio Cenecista de Ibotirama
Concorrentes – As músicas inscritas eram de compositores de Ibotirama, como
Silvio Araujo, Reginaldo Belo, Marcelo Brito, Cleiton Araujo, Washington Coutinho,
Paulo Cupertino, Agnaldo Sodré, Juvenal Neves, Joaquim Miguel Pingo e outros, e
de concorrentes de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XI FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo, Juan
Sodré, Antonio Élio de Carvalho e Orlando Ribeiro de Andrade.
Apresentador – Nilson Mendes fez a locução do XI FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.
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Premiação:

A música vencedora é – A LOUCA, A NOITE E A LUA
Autores: Washington e Saulo Coutinho
Interpretação – Washington Coutinho e Deise
Representante de Ibotirama-Ba
A louca dançava balé
No meio da rua
Uivava num canto qualquer
Namoriscando a lua
E fez evoluções
Peripécias, contorções
Alheia a platéia
Alcatéia em prontidão
E logo veio uma pedra
Contra aquela latomia
A noite é generosa
Da louca fez seu dia.
E a noite dançava balé
Bailava com a lua
Guardava num canto qualquer
A dona da rua.
Mais vaias, vírus, varas
Já que ela continua
Gemidos brandos tantos
Despedaçaram a lua
E a lua dançava balé
Destramelando a rua
A noite era um palco qualquer
A louca ficou nua.
Silêncio da retirada
Impotência não é nada
Só uma louca
Numa noite de lua
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Qual conto de fada.
E a louca, e a noite e a lua
Só respeitaram o dia
Deixaram no meio da rua
Aquela poesia.

CAPÍTULO XXXI
1988
XII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
É promulgada a nova Constituição Brasileira.
O piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva é campeão mundial de Fórmula 1.
O judoca brasileiro Aurélio Miguel conquista medalha de ouro, nas Olimpíadas
de Seul.
Entra em operação na USP o primeiro reator nuclear, 100% brasileiro.
Lançado o Projeto Genoma, para decodificar e mapear o DNA humano.
Termina a guerra entre Irã e Iraque, após oito anos de combate.
Morre a cantora brasileira Aracy de Almeida, em 20 de junho de 1988.
O presidente do Brasil é José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo Costa/Eleito
indiretamente como vice. Tomou posse com a morte do presidente eleito Tancredo
Neves.
O governador da Bahia é Francisco Waldir Pires de Souza.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
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Músicas que fizeram sucesso em 1988
Meu Disfarce – de Carlos Colla e Carlos Roque, interpretação de Fafá de
Belém.
Estampas Eucalol – de Hélio Contreiras, interpretação de Xangai.
Começar de Novo – de Vitor Martins e Ivan Lins, interpretação de Ivan Lins.
Promessas – de Paulo Massadas e Michael Sullivan, interpretação de Joanna.
Tudo Acabou em Samba – de João Nogueira, interpretação de João Nogueira.
Quase um Segundo – de Herbert Vianna, interpretação de Paralamas do
Sucesso.
Calix Bento – de Tavinho Moura(folclore), interpretação de Pena Branca e
Xavantinho.
Bye Bye Tristeza – de Carlos Colla e Marcos Vale, interpretação de Sandra de
Sá.

Realiza-se o XII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 14 e 15 de agosto de 1988, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 30º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Landulfo Alves de Souza, Aliomar Joaquim Pereira, Colégio Cenecista
de Ibotirama, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Colégio Cenecista de Ibotirama
Concorrentes – As músicas inscritas eram de compositores de Ibotirama, como
Silvio Araujo, Reginaldo Belo, Marcelo Brito, Cleiton Araujo, Washington Coutinho,
Paulo Cupertino, Juvenal Neves e outros, e de concorrentes de outras cidades.
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Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:

Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Antonio Élio de Carvalho e Orlando Ribeiro de Andrade.
Apresentador – Aliomar Joaquim Pereira fez a locução do XII FEMPI – Festival
de Música Popular de Ibotirama.
Premiação:
5º lugar - Casa Nascente, Juvenal Neves de Souza, interpretação de Os
Cardeais.
A música ganhadora é – CAÇADOR
Autores: Reginaldo Belo, Marcelo Brito, Cleiton Araujo e Washington
Coutinho
Interpretação – Reginaldo Belo
Representante de Ibotirama-Ba
Vou desvendar os mistérios
Dos teus segredos
Vou despir a fantasia
Do teu corpo inteiro
E penetrar no teu mundo
Abismo, santo, profundo
Com arco e flecha
Feito cupido
Oh! Doce desafio
Razão, paixão, motivo
De chegar às entrelinhas
E você me vestir

( bis)

E quando chego
E me entrego
Meu ego é brinquedo
Procuro a brancura
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Nascida em cima da rima
Mas você é estrela fugaz
Qual fragrância
Vem e se esvai
Se lhe descubro
Não me deixa habitar
Oh! Doce desafio
Razão, paixão, motivo
De chegar às entrelinhas
E você me vestir

(bis)

E nessas fugas e buscas
Sou teu caçador
Procuro, vou
Entre revistas
E brisas
Administro meus sonhos
Por isso vivo.

CAPÍTULO XXXII
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1989
XIII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Fernando Collor de Melo vence Lula nas eleições para Presidente.
O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, é campeão mundial de Fórmula
Indy.
É realizado o I Encontro das Nações Indígenas do Xingu, no Pará.
Cai o muro de Berlim.
Massacre na Praça da Paz Celestial, em Pequim.
No Paraguai, queda do presidente Alfredo Stroesners, no poder desde 1954.
Desastre no Alasca, com o vazamento do petroleiro Exxon.
Morre o grande compositor e cantor brasileiro Luiz Gonzaga, o rei do baião,
em 2 de agosto de 1989.
Morre também o cantor e compositor brasileiro, Raul Seixas, o maluco beleza,
em 21 de agosto de 1989.
Ambientalistas aderem ao S.O.S. São Francisco
“Teve grande repercussão a idéia lançada pelo prefeito municipal de Ibotirama,
visando a criação do Movimento “ S.O.S. São Francisco. A campanha foi iniciada
quando da realização do seminário “Ibotirama: Realidade e Perspectivas”, que se deu
nos dias 11 e 12 de agosto de 1989.
Encabeçada pelo prefeito de Ibotirama, a iniciativa ganhou sustentação em 28
de agosto de 1989 quando foi lançada oficialmente pela Assembléia Legislativa do
Estado da Bahia. Desde então a luta pela preservação do rio, pólo de desenvolvimento
de várias regiões, se intensificou passando a ter a simpatia e a adesão de ambientalistas
e grupos ecológicos de todo Brasil.
Recentemente, após a grande cheia apresentada pelo Velho Chico, o movimento
originado em Ibotirama teve ascenção a nível federal, com a deflagração da campanha
por autoridades de diferenciados segmentos informados e especializados sobre a
problemática do Velho Chico. Quando a bordo do Benjamin – uma das poucas “gaiolas”
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navegantes em atividade, percorreram trecho do Rio São Francisco, com escala em
todas as cidades do caótico navegável, em Ibotirama, cidade mãe do movimento,
uma multidão estimada em cinco mil pessoas fez a recepção do Benjamin, e,
posteriormente, na companhia da comissão do S.O.S. São Francisco, saíram em
passeata pelas principais ruas da cidade. O movimento tem como principal objetivo a
integração de todos os Estados cortados pelo rio, à campanha de preservação e
conquista das condições de navegabilidade do mesmo. Um documento elaborado
por esta comissão e endossado por políticos da região já foi encaminhado ao presidente
eleito do Brasil, pedindo medidas urgentes que visem a conservação do Velho Chico”.
(Transcrito do Jornal Tribuna da Bahia-13.3.1990)

O presidente do Brasil é José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo Costa/Eleito
indiretamente como vice. Tomou posse com a morte do presidente eleito Tancredo
Neves.
O governador da Bahia é Nilo Augusto Moraes Coelho.
O prefeito de Ibotirama é o comerciante Wilson de Oliveira Leite.
Músicas que fizeram sucesso em 1989
Marim dos Caetés – de Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
Um Violeiro Toca – de Ranato Teixeira e Almir Sater, interpretação de Almir
Sater.
Oceano – de Djavan, interpretação de Djavan.
Baticum – de Chico Buarque de Holanda e Gilberto Gil, interpretação de
Gilberto Gil.
Realiza-se o
XIII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 13 e 14 de agosto de 1989, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 31º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Landulfo Alves de Souza e Edneusa Custódio de Souza, com o
patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Local – O Festival foi realizado no Palco armado na quadra poli-esportiva do
Colégio Cenecista de Ibotirama.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, quase em sua totalidade, de
compositores de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XIII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo.
Apresentador – Evandro Brandão fez a locução do XIII FEMPI – Festival
de Música Popular de Ibotirama.

Grupo Viva Voz no XIII FEMPI
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Relação das 14 músicas classificadas para a fase final, dia 14 de agosto de
1989, por ordem de apresentação: (O nome do autor entre parênteses).

Oração à Minha Ida - Grupo Barros ( Carlos Barros ) - Vitória da ConquistaBa.
Neste Extremo - Carlos Alberto Dourado dos Santos
(Carlos Alberto
Dourado dos Santos) – Oliveira dos Brejinhos-Ba.
Somos Quase Beles Quase Trágicos – Epaminondas Costa Leite (Fátima
Mendes).
A Vida é Linda - Nina Soares ( Elisabeth Soares Nunes ) – Bom Jesus da
Lapa-Ba.
Flor do Campo – Elcio de Matos(Bichão) – Piatã-Ba.
Fronteiras – Carlos Alberto Dourado dos Santos ( Carlos Alberto Dourado
dos Santos ) – Oliveira dos Brejinhos-Ba.
Viva Voz – Grupo Viva Voz ( Cleiton Araujo Pereira) – Ibotirama-Ba.
Supra Sumo - Élson Santana ( Élson Santana) .
Ideais – Nivaldo Santana ( Nivaldo Santana).
Fogo Pagou– Elcio Matos ( Bichão) – Piatã-Ba
Chapada do Dia Amante - Lua Oliveira (Lua Oliveira).
Pegou tá Pegado – Banda Kiku (Banda Kiku ) – Ibotirama-Ba.
Galardão - Élson Santana ( Élson Santana).
Placebo – Juarez Paulo Alves Pereira ( Juarez Paulo Alves Pereira) –IbotiramaBa.

Premiação:
A música ganhadora é – ORAÇÃO À MINHA IDA
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Autor: Carlos Barros
Interpretação – Grupo Barros
Representante de Vitória da Conquista-Ba
Quando for chegada a hora
D’eu me arribar desse tempo
Espero seja num tempo
Que o amor inda me espere
Pra subirmos Céu acima
No eco das cordas da viola
Que o vento leve toca
E embarcarei pros ares
Dentre acordes e andamentos
Se andante, allegro ou vivasse
Só dependerá do vento
Bem acima entre nuvens
Em berço de ares matinais
Hei de lembrar de amigos
Os quais me trouxeram paz
E seguirei sem retorno
No eco de acordes da viola
Que minh’alma leve sola
E lá no infinito
Se permitido, olharei
E lhes acenarei cantando
Sem ou com a viola do rei
Muito embora se o Criador
Por hora não me chamar
Remarei meu barco em terra
Guerra e arte pra quem o faz
E embeberei meu “eu”
Num ad-libitum de viola
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Que meus dedos leves rolam
E ornamentarei-me
No tempo em compasso lento
E dele, transcender-me ou não
Dependerá do momento.
Depois da transcrição dessa música vencedora de 1989, passamos a narrar um
fato marcante do Festival daquele ano. Como o leitor pôde observar, essa música
Oração à Minha Ida, de autoria de Carlos Barros, componente do Grupo Barros,
narra sua subida ao Céu, ou seja, sua morte. O curioso é que depois de ganhar o XIII
FEMPI em Ibotirama, o compositor Carlos Barros morreu vítima de um acidente de
automóvel em sua cidade natal Vitória da Conquista-Ba.

CAPÍTULO XXXIII
1990
XIV FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O Plano Collor, lançado pelo presidente Fernando Collor de Melo, confisca
depósitos bancários.
O piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva conquista o bicampeonato mundial de
Fórmula 1.
Promulgada a Lei de Defesa do Consumidor.
Reunificação da Alemanha.
Nelson Mandela, após 27 anos de prisão, é libertado na África do Sul.
O telescópio espacial Hubble entra em órbita.
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Morre a grande cantora brasileira Elizete Cardoso, em 7 de maio de 1990.
Morre o cantor e compositor brasileiro Cazuza, em 7 de julho de 1990.
O presidente do Brasil é Fernando Affonso Collor de Melo, primeiro presidente
brasileiro eleito pelo voto direto depois de mais de duas décadas.
O governador da Bahia é Nilo Augusto Moraes Coelho.
O prefeito de Ibotirama é o comerciante Wilson de Oliveira Leite.
Músicas que fizeram sucesso em 1990
Andar, Andar – de Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
Alguém Me Disse – de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, interpretação de Gal
Costa.
Vida de Viajante – de Hervé Cordovil e Luiz Gonzaga, interpretação de
Gonzaguinha.

Realiza-se o
XIV FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 10 e 12 de agosto de 1990, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 32º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos: Carlos Araújo, Aliomar
Joaquim Pereira, Maria Esteilda Pereira e Edneusa Custódio de Souza, com o
patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça Ives de Oliveira,
em frente ao bar e lanchonete Pingo D’água.
Concorrentes – As músicas inscritas eram na sua maioria de compositores de
outras cidades. Nesse ano foram mais de trezentas músicas inscritas, ocasionando
grande trabalho à Comissão Organizadora na escolha das músicas pré-selecionadas.
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Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XIV FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:

Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo, Dr.
Milton Lima dos Santos, Dra. Shirlei Moreira, Washington Coutinho, Aroldo Novais
Bastos, e Antonio Elio de Carvalho.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do XIV Festival de
Música Popular de Ibotirama - FEMPI, a partir desse ano começou a trazer cantores
e bandas de grande prestígio para ser a atração principal do Festival de Música de
Ibotirama. A grande atração de 1990 foi o cantor e compositor Geraldo Azevedo,
que abrilhantou a Festa da Cidade apresentando um grande show em Ibotirama.
Apresentador – Cláudio Paraná fez a locução do XIV FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.

XIV FEMPI - Ibotirama
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Relação das 15 músicas classificadas para a fase final, dia 12 de agosto de
1990, por ordem de apresentação: (O nome do autor entre parênteses).

A Mágicos Brasileiros – Edelmir ( Edelmir)
Canto De Bem Amar - Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru )
Ano 2000 Natureza Brasil - Efraim Maia (Efraim Maia e Haroldo Soares).
Sequelas - Jarbas Éssi ( Jarbas Éssi ).
Tróia – Vila Verde ( Márcio Araujo e Vila Verde ).
Um Adeus De Poeta - Elaine Silva (Reginaldo Belo, Cleiton Araujo e Marcelo
Brito).
Mandona Do Amor – Cevisa Harmonia (Cevisa Harmonia e Paulo Araujo).
Negro – Edelmir ( Edelmir ).
Sete Quedas – Efraim Maia ( Edeilton Santos ).
Infinito Verde - Vila Verde ( Márcio Araujo e Vila Verde).
Ária A Um Guerreiro Sertanejo - Grupo Barros (Carlos Barros ).
A Voz Da Incerteza – Régila e Roberto ( Cevisa Harmonia e Jairo Castro.
Cortina Transparente – Reginaldo Belo ( Reginaldo Belo, Cleiton Araujo e
Marcelo Brito ).
Terra Brasil - Grupo Barros ( Carlos Barros ).
Nordeste... Terra Minha – Leila Santana (Jailda Santana e Leila Santana).

Premiação:
Revelação – Vila Verde
Melhor Intérprete – Régila Leite
7º lugar – Um Adeus de Poeta – de Reginaldo Belo, Cleiton Araújo e Marcelo
Brito, interpretação de Elaine Silva.
6º lugar – Terra Brasil – de Carlos Barros, interpretação de Grupo Barros.
5º lugar – Seqüelas – de Jarbas Éssi, interpretação do mesmo.
4º lugar - Sete Quedas - de Edeilton Santos, interpretação de Efraim Maia –
Belo Horizonte-MG.
3º lugar – Ano 2000 Natureza Brasil – de Efraim Maia e Haroldo Soares,
interpretação de Efraim Maia.
2º lugar – Cortina Transparente - de Reginaldo Belo, Cleiton Araújo e Marcelo
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Brito, interpretação de Reginaldo Belo.
A música ganhadora é – A VOZ DA INCERTEZA
Autores: Cevisa Harmonia e Roberto
Interpretação – Régila Leite e Roberto
Representante de Bom Jesus da Lapa-BA
A voz dos homens canta
Que a incerteza está acabando
A natureza do Brasil;
A voz dos homens canta
Que a incerteza está cortando
A natureza pela raiz.
Na flor-do-campo sempre tem
Uma beleza; você vem
No seu olhar, reluz o amor
Da semente à plantação do seu
Ventre à criação da esperança.
Sei que a árvore é um sonho;
O futuro chega,
Morre a flor da lima, da madeira;
E, flor-de-pau.
Sonho, sonho, sonho,
Árvores já mais;
Passa-se o tempo
E os vendavais.
Só restaram nas lembranças
Da menina apaixonada,
Mata Atlântica, Amazônica
Se acabou.
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E a voz dos homens canta
Que a incerteza já acabou
A natureza do Brasil.

CAPÍTULO XXXIV
1991
XV FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Começou no Brasil um movimento estudantil denominado de os caras-pintadas.
O piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva é tricampeão de Fórmula 1.
É aprovada pelo Congresso Nacional a Lei Rouanet, que incentiva a cultura.
Começa a Guerra do Golfo com a invasão do Kwait pelo Iraque.
Surge a CEI - Confederação dos Estados Independentes, com a dissolução da
URRS.
A Iugoslávia se desintegra e tem início a Guerra da Bosnia.
Morre o compositor e cantor brasileiro Gonzaguinha, em 29 de abril de 1991.
O presidente do Brasil é Fernando Affonso Collor de Melo, primeiro presidente
brasileiro eleito pelo voto direto depois de mais de duas décadas.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o comerciante Wilson de Oliveira Leite.
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Músicas que fizeram sucesso em 1991
Swing da Cor – de Luciano Gomes, interpretação de Daniela mercury.

Tente Outra Vez – de Isolda, Marquinhos e Joanna, interpretação de Joanna.
W Brasil – de Jorge Ben Jor, interpretação de Jorge Ben Jor.
Entre Tapas e Beijos – N. Lamas e A. Bueno, interpretação de Leandro e
Leonardo.
Pense Em Mim – de Douglas Maio, Mário Soares e Zé Ribeiro, interpretação
de Leandro e Leonardo.
Realiza-se o XV FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 16, 17 e 18 de agosto de 1991, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 33º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Aliomar Pereira e Edneusa Custódio de Souza, com o patrocínio da
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XV FEMPI
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 25 de julho de 1991;
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita;
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 3 (três) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 10 (dez) cópias datilografadas, constando
nome e endereço do compositor e indicando o intérprete;
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra;
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos;
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 30 (trinta) composições irão à fase
eliminatória. Cada eliminatória (serão duas) classificará 6 (seis) músicas para a grande
final, dia 18.08.1991. A ordem de apresentação das 12 músicas classificadas será
decidida por sorteio;
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Art. 9º - Fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete
não comparecer no dia e hora marcados;
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival;
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis;
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 4
(quatro) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, devendo trazer roupa de
cama(fazer reservas);
Dos Prêmios:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – Cr5 210.000,00 e um troféu.
2º Lugar – Cr$ 105.000,00 e um troféu.
3º Lugar – Cr$ 75.000,00 e medalha.
4º Lugar – Cr$ 60.000,00 e medalha.
5º Lugar - Cr$ 45.000,00 e medalha.
6º Lugar – medalha.
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7º Lugar – medalha.
Melhor Intérprete – Cr$ 45.000,00 e medalha.
Revelação – Cr$ 60.000,00 e medalha.
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça Ives de Oliveira,
em frente da Boate Portão.
Concorrentes – As músicas inscritas, eram em sua maioria, de compositores de
outras cidades. Nesse ano foram mais de duzentas músicas inscritas, ocasionando
grande trabalho à Comissão Organizadora na escolha das músicas pré-selecionadas.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XV FEMPI era composto das
seguintes personalidades:
Dra. Shirlei Moreira, Dr. Orlando Ribeiro de Andrade, Músico Landulfo Alves
de Souza, Poeta Carlos Alberto Bastos Barbosa, Profa. Jusilta Pereira Benedito,
Prof. Edvaldo Joaquim Pereira, Poeta Edson Alves Ferreira, Prof. Antonio Élio de
Carvalho e o Poeta Carlos Araújo.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
para ser a atração principal do XV Festival de Música Popular de Ibotirama, em
1991, o cantor e compositor Dominguinhos, que abrilhantou a Festa da Cidade
apresentando um grande show.
Apresentador – Cláudio Paraná fez a locução do XV FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.
Relação de músicas selecionadas para a fase final do XV FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama de 1991:
Meninos de Rua – de Dizão, interpretação de mesmo – Paratinga-Ba.
Politização – de Manel Viana, interpretação de Manel Viana – Barreiras-Ba
Andarilho – de Paulo Gabiru e Clebert Luis, interpretação de Paulo Gabiru –
B. J. da Lapa-Ba.
O Fim – de Bosco Fernandes e Zeca Bahia, interpretação de Schumann e Manel
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Viana – Barreiras-Ba.
Ave – de Joab Morais, interpetação de Joab Morais – Paratinga-Ba.
Casa Velha Abandonada – de Pedro Gilvan e Evilásio Leite, interpretação de
Pedro Gilvan e Evilásio Leite – Ibotirama,
Canto Agreste – de Pedro Antonio de Souza, interpretação de Sócrates Rocha
– B. J. da Lapa.
Ilha – de Efraim Maia e Edeilton, interpretação de Efraim Maia – Belo
Horizonte-MG.
A Dor do Canto – Grupo Cria – Ibotirama-Ba.
Leve – de Jorge Serra e Cida Fernandes, interpretação de Cátia Oliveira –
Paratinga-Ba.
Pequena Canção Refeita em Versos – de Antonio Roberto e Luciano Passos,
interpretação de Antonio Roberto – Cruz das Almas-Ba.
Galope Imaginário – de Carlos e Gil Barros, interpretação do Grupo Barros –
Vitória da Conquista-Ba.
Homens – de Ito Moreno, interpretação de Ito Moreno – Livramento-Ba.
Canto da Mata – Grupo Renascer, interpretação de Grupo Renascer –
Livramento-Ba.
Lamento de Rio – de Efrain Maia e Edeilton, interpretação de Efrain Maia –
Belo Horizonte-MG.
Vida de Cangaceiro – de Justino e Vila Verde, interpretação de Vila Verde –
Ibotirama-Ba.
Cântico – de Inácio Loiola e Ivinho Lopes, interpretação de Banda Natureza –
Xique-Xique-Ba.
Apito da Saudade – de Ivinho Lopes e Joselé Alves, interpretação de Inácio
Loiola – Xique-Xique-Ba.
Egosistemometria – de Galdino Borges de Aquiar Neto, interpretação do
mesmo – Caetité-Ba.
Retrato de uma Civilização – de Joab Morais e José Fredd Menezes,
interpretação dos mesmos – Paratinga-Ba.
Harmonia – de Dika, interpretação de Dika – Santa Maria da Vitória-Ba.
Canto Agreste – de Paulo Antonio de Souza, interpretação de Sócrates Rocha
– Bom Jesus da Lapa-Ba.
Eu Fico Down – de Júnior Menezes, interpretação do mesmo – Jequié-Ba.
Alma de Passarinho – de Paulo Monteiro, interpretação do mesmo – Vitória
da Conquista-Ba.
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Abeirante – de Efrain Maia e Belo Lino, interpretação de Efrain Maia – Belo
Horizonte-MG.
Cobertores do Tempo – de Pedro Gilvan e Evilásio Leite, interpretação de
Pedro Gilvan e Evilásio Leite – Ibotirama-Ba.
Alvorada Campesina – de Ceviza Harmonia, interpretação de Ceviza Harmonia
– B. J. da Lapa-Ba.
O Canto e a Vida – Jumara Fernandes dos Santos, interpretação de Jumara
Fernandes dos Santos – Cruz das Almas-Ba.
Veneno – de Paulinho Guerreiro, interpretação do grupo Frutos da Terra –
Boquira-Ba.
Alcatrazes – de Ruy Ormonde, interpretação de Ruy Ormonde – Oliveira dos
Brejinhos-Ba.
Desencontro Interior – de Paulo Vilares Barral, interpretação do mesmo –
Carinhanha-Ba.
O Xote da Neguinha – de Dubiran, interpretação de Dubiran – Irecê-Ba.
Beiradeiro – de Paulo Gabiru e Clebert Luis, interpretação de Schumann –
Barreiras-Ba.
Caminhos – de Ito Moreno, interpretação de Ito Moreno – Livramento-Ba.
Explosão Criativa – de Jorge Serra e Cida Fernandes, interpretação de Cátia
Oliveira – Paratinga-Ba.
Canário da Chapada – de Bichão, interpretação de Bichão – Piatã-Ba.
Sede Ardente – de Reginaldo Belo, Cleiton Araujo e Marcelo Brito,
interpretação de Régila Leite.
Itas Que Reluz – de Carlos e Gil Barros, interpretação de Grupo Barros – V.
da Conquista-Ba.
Romance Cavalgada – de Ceviza Harmonia e Roberval Guedes, interpretação
de Ceviza Harmonia e Naison – B. J. da Lapa-Ba.
Horizontes – de Hamilton Gomes Filho, interpretação do mesmo – SalvadorBa.
Consciência de Um Povo – de Ismael Oliveira, interpretação de Ismael Oliveira
– Ipupiara-Ba.
Das Dores de Um Vale Criança – de Jarbas Éssi, interpretação do mesmo –
Ibotirama-Ba.
Notíça das Caatinga – de Itamar Queiroz de Souza, interpretação de Itamar
Queiroz de Souza – Morpará-Ba.
Um Canto de Amor e Dor – de Márcio Levi, interpretação do mesmo –
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Pirapora-MG.
Toada do Porto – de Paulo Gabiru e Clebert Luis, interpretação de Gloriene
Danasceno – Barreiras-Ba.
Premiação:
Revelação: Itamar Queiroz de Souza, com a música – Nutíça das Caatinga,
representante de Morpará-Ba.
Melhor Intérprete: Jumara Fernandes dos Santos, representante de Cruz das
Almas-BA.
7º Lugar: Veneno, de Paulinho Guerreiro, interpretação de Grupo Frutos da
Terra – Boquira-BA.
6º Lugar: Sede Ardente, de Reginaldo Belo, Cleiton Araújo e Marcelo Brito,
interpretação de Régila Leite – Ibotirama-BA.
5º Lugar: Beiradeiro, de Paulo Gabiru e Clebert Luiz, na interpretação de
Schumann – Barreiras-BA.
4º Lugar: Itas que Reluz, de Carlos Barros e Gil Barros, na interpretação de
Grupo Barros – Vitória da Conquista-BA.
3º Lugar: Homens, de Ito Moreno, na interpretação de Ito Moreno e Grupo
Sementes – Livramento-BA.
2º Lugar: Canário da Chapada, de Elcio de Matos (Bichão), na interpretação
de Bichão – Piatã-BA.
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A música ganhadora é – CAMINHOS
Autor: Ito Moreno
Interpretação – Ito Moreno e Grupo Sementes
Representante de Livramento-Ba.
Sigo os caminhos da vida
Sou mais uma rês perdida
Se minha voz não encanta
É que a dor me maltrata.
Muitos caminhos percorri
E não logrei me descobrir
Se o meu canto não tem vez
É que o amor me faz falta.
É que a vida lá fora
Me marcou de esporas e eu sorri
Pra ser forte no medo
Fiz da dor meu segredo e segui
Os rumos que tracei.
Encontrei nas andanças
Vida e morte no drama do querer
Vi o mundo dar voltas
Sufocando agonias para ser feliz
Nos rumos que abracei.
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CAPÍTULO XXXV
1992
XVI FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Rio de Janeiro é sede do Congresso sobre ecologia denominada de Eco 92.
Aconteceu o Impeachment do presidente Fernando Collor de Melo.
Na Alemanha neonazistas atacam imigrantes.
Fim do apartheid na África do Sul.
A Checoslováquia se divide em República Checa e Eslovaca.
Morre o grande compositor brasileiro Herivelto Martins, em 17 de setembro
de 1992.
O presidente do Brasil é Fernando Affonso Collor de Melo, primeiro presidente
brasileiro eleito pelo voto direto depois de mais de duas décadas.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o comerciante Wilson de Oliveira Leite.
Músicas que fizeram sucesso em 1992
Mentiras – de Adriana Calcanhoto, interpretação de Adriana Calcanhoto.
Sete Desejos – de Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
O Canto da Cidade – de Tuta Gira e Daniela Mercury, interpretação de Daniela
Mercury.
Desde que o Samba é Samba – de Caetano Veloso, interpretação de Gilberto
Gil.
Cuitelinho – de Paulo Vanlolini, Antonio Xandó(Folclore), interpretação de
Pena Branca e Xavantinho.
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Realiza-se o XVI FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama nos
dias 14, 15 e 16 de agosto de 1992, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 34º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Carlos Araujo, Aliomar Pereira e Edneusa Custódio de Souza, com o patrocínio da
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XVI FEMPI
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de julho de 1992;
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita;
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 3 (três) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 10 (dez) cópias datilografadas, constando
nome e endereço do compositor e indicando o intérprete;
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra;
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos;
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 30 (trinta) composições irão à fase
eliminatória,sendo 10 (dez) composições de autores de Ibotirama-Ba, e 20 (vinte)
composições de autores de outras cidades. Cada eliminatória (serão duas) classificará
6 (seis) músicas para a grande final, dia 16.08.1992;
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Art. 9º - Fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete
não comparecer no dia e hora marcados;
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival;
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis;
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 4
(quatro) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, devendo trazer roupa de
cama(fazer reservas);
Dos Prêmios:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – Cr$ 800.000,00 e um troféu.
2º Lugar – Cr$ 400.000,00 e um troféu.
3º Lugar – Cr$ 300.000,00 e medalha.
4º Lugar – Cr$ 200.000,00 e medalha.
5º Lugar - Cr$ 150.000,00 e medalha.
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6º Lugar – medalha.
7º Lugar – medalha.
Melhor Intérprete – Cr$ 200.000,00 e medalha.
Revelação – Cr$ 150.000,00 e medalha.
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça Ives de Oliveira,
em frente da Agência do Banco do Brasil.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, em sua maioria de compositores de
outras cidades. Nesse ano foram mais de duzentas músicas inscritas, ocasionando
grande trabalho à Comissão Organizadora na escolha das músicas pré-selecionadas.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XVI FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Carlos Araujo,
Francisca Elta Mineiro e Carlos Barbosa.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
para ser a atração principal do XVI Festival de Música de Ibotirama, em 1992, o
cantor e compositor Xangai, que abrilhantou a Festa da Cidade apresentando um
grande show.
Apresentador – Cláudio Paraná fez a locução do XVI FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.
Relação das 20 músicas classificadas para a fase final, dia 16 de agosto de
1992, por ordem de apresentação: (O nome do autor entre parênteses).
Franciscano – Paulo Gabiru (Paulo Gabiru e Clebert Luis) – Bom Jesus da
Lapa-Ba.
Era Uma Vez - Ito Moreno e Grupo Sementes (Ito Moreno) – LivramentoBa.
Amarras – Reginaldo Belo ( Marcelo Brito) – Ibotirama-Ba.
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Manifesto – Ito Moreno e Grupo Sementes ( Ito Moreno) – Livramento-Ba.
Revoada – Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luis) – Bom Jesus da LapaBa.
Viagem – Reginaldo Belo ( Marcelo Brito) – Ibotirama-Ba.
Entranhas De Mim - Paulo Macedo (Dirlei Bonfim) – Vitória da ConquistaBa.
João Ninguém – Schumann ( Jenivaldo Miranda, Manel Viana e Laerte)Barreiras-Ba.
Voar – Dika ( Dika ) – Santa Maria da Vitória – Ba.
Repensando – Justino e Vila Verde (Justino e Vila Verde) – Ibotirama-Ba.
Paisagem – Grupo Frutos da Terra ( Paulinho Guerreiro ) – Boquira-Ba.
Cabeceira De Invernada – Itamar Queiroz de Souza (Itamar Queiroz de
Souza ) – Morpará-Ba.
Da Grécia Ao Mar - Jarbas Éssi ( Jarbas Éssi ) – Ibotirama-Ba.
Alma De Passarinho - Papalo Monteiro ( Papalo Monteiro ) – Vitória da
Conquista –Ba.
Cecília – Grupo Frutos da Terra ( Paulinho Guerreiro ) – Boquira-Ba.
Safira - Grupo Barros ( Dão Barros ) – Vitória da Conquista-Ba.
Corpo Ardendo - Zinaldo Silveira Velame (Zinaldo Silveira Velame ) – Cruz
das Almas-Ba.
Povo Brasil - Edelmir Barreto Lima ( Edelmir Barreto Lima ) – Salvador-Ba.
Desigual - Silvério e Amigos ( Silvério ) - Livramento de Nossa Senhora-Ba.
Interestevagaluminar - Paulinho Cavalcante
( Paulinho Cavalcante) –
Ibotirama-Ba.
Enredos – Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luis) – B. Jesus da Lapa-Ba.
Jeito Naturá – Élcio de Matos(Bichão) – Piatã-Ba.
Cara Metade – Passarinho e P.A (Silvio, Marcelo e Reginaldo) – IbotiramaBa.
Premiação:
7º lugar – Entranhas de Mim – de Dirlei Bonfim, interpretação de Paulo
Macedo – Vitória da Conquista-Ba.
6º lugar – Viagem – de Marcelo Brito, interpretação de Reginaldo Belo –
Ibotirama-Ba.
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5º lugar – Revoada – de Paulo Gabiru e Clebert Luis, interpretação de Paulo
Gabiru – Bom Jesus da Lapa-Ba.
4º lugar – Manifesto – de Ito Moreno, interpretação de Ito Moreno e Grupo
Sementes – Livramento-Ba.
3º lugar – Amarras – de Marcelo Brito, interpretação de Reginaldo Belo –
Ibotirama-Ba.
2º lugar – Era Uma Vez – de Ito Moreno, interpretação de Ito Moreno e
Grupo Sementes – Livramento-Ba.

A música ganhadora é – FRANCISCANO
Autores: Paulo Gabiru e Clebert Luis
Interpretação – Paulo Gabiru
Representante de Bom Jesus da Lapa-BA
Sou somente pra quem conta
O amor em grãos que aflora
Flor no canto da garganta
Galo em galo traz a aurora
Sou semente que derramas
E que perdes feito a soja
Muito mais do que tu amas
Sou de sobra em tua loja
Sou somente o que falta
Nas montanhas da ganância
Eu removo a febre alta
Fé depois de ser criança
Sou somente que lhe tarda
Lenta justiça bem calma
Que não falta mais que arda
Feito galos numa palma
Sou somente minha sobra
Uma sobra ao por da soja
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Uma luz ao pôr do pobre
E um grão de sol sem cobre
Dos teus olhos vaza a grana
E dos meus a lua nasce
Pelo vil metal esganas
E eu derramo o sol no aço
Só me prende quem tem laço
Dos cordões de são Francisco
Só pra quem vive descalço
Ando um traço, corro um risco
Sou somente minha sobra
Uma sobra ao pôr da soja
Uma luz ao pôr do pobre
E um grão de sol sem cobre
Só me prende quem tem laço
Dos cordões de são Francisco...

Abro um espaço neste capítulo para narrar um fato ocorrido em 1992, que
resultou em grandes perdas para o FEMPI e sua história. Ocorre que houve eleição
para prefeito em Ibotirama naquele ano, tendo sido eleito o Dr. Edson Quinteiro
Bastos. O processo eleitoral foi bastante tumultuado, como acontece quase sempre
nas disputas entre os dois grupos políticos rivais locais. Nos dias que antecederam à
passagem do cargo para o vencedor, boatos corriam pela cidade dando conta de que
poderia haver destruição de documentos, móveis e outros objetos no prédio da
Prefeitura Municipal. Preocupado com a situação, porquanto todos os arquivos do
Festival de Música de Ibotirama eram guardados naquele local, faltando três dias
para o final do mandato do prefeito Sr. Wilson de Oliveira Leite, fui à sua residência
e fiz um pedido para ficar de posse dos arquivos do FEMPI, fazendo ver a ele o meu
interesse na preservação da história do Festival, por ter sido um dos seus criadores.
Imediatamente o Sr. Wilson Leite autorizou sua secretária a me entregar os documentos
solicitados, até que a situação se normalizasse.
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No mesmo dia procurei a secretária, dando conta da autorização do Prefeito e
solicitando a entrega das pastas contendo todo o material do FEMPI. A secretária
alegou que naquele dia estava bastante ocupada e que me entregaria a papelada no
dia seguinte. Voltei na data marcada, e qual foi o meu espanto e decepção, quando a
secretária me informou que funcionários da Prefeitura tinham queimado as pastas
contendo toda a história do FEMPI- Festival de Música Popular de Ibotirama, até
aquela data.
Diante da lamentável ocorrência, o leitor pode imaginar as dificuldades
encontradas para contar a história do nosso FEMPI, tendo que colher material de
particulares, pessoas que gostam do Festival e guardam algum tipo de documento ou
guardam na memória fatos ocorridos durante as suas realizações.
Com certeza, nesta edição, deixamos de registrar alguns dados importantes,
tais como: nomes de alguns concorrentes premiados, componentes do corpo de
jurados... etc. Entretanto com a ajuda dos leitores, numa segunda edição essas
omissões serão todas sanadas.
Carlos Araujo

CAPÍTULO XXXVI
1993
XVII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O sociólogo Herbet de Souza lidera a Campanha contra a Fome.
Seleção Brasileira Masculina é campeã da Liga Mundial de Vôlei.
Plebiscito diz não à Monarquia Parlamentarista e sim à República Presidencialista.
Nova tecnologia, torna a Internet trinta vezes mais veloz.
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Israel e OLP assinam Acordo de Paz.
Morre o cantor brasileiro Lúcio Alves, em 3 de agosto de 1993.
Morre também a cantora brasileira Izaura Garcia, em 30 de agosto de 1993.
O presidente do Brasil é Itamar Augusto Gautiero Franco, eleito vice, que
assumiu a presidência depois do Impeachment do presidente Fernando Collor de
Melo.
O governador da Bahia é Antonio Carlos Peixoto de Magalhães.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1993
Haiti – de Gilberto Gil e Caetano Veloso, interpretação de Caetano Veloso.
Jura Secreta – de Abel Silva e Sueli Costa, interpretação de Simone.

Realiza-se o XVII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 08 de agosto, etapa local, e 14 e 15 de agosto de 1993, etapa nacional,
como parte dos festejos da Semana da Cidade, em comemoração ao 35º aniversário
de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Levi Matias de Araujo, promoção da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XVII FEMPI
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REGULAMENTO
TÍTULO I
DO OBJETIVO
O FEMPI – Festival de Música Popular de Ibotirama é uma promoção cultural
da Prefeitura Municipal e integra os festejos do aniversário da cidade comemorado
em 14 de agosto e tem como objetivos principais desenvolver a produção cultural em
Ibotirama e região, definindo a cidade como pólo de concentração e irradiação criativa.
TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 1º - O FEMPI Será realizado em duas etapas: uma local e outra nacional,
a saber:
I – Etapa local: restrita a autores e cantores de Ibotirama-Ba;
II – Etapa nacional: restrita a autores e cantores não radicados em Ibotirama,
na fase classificatória e na fase final, os concorrentes vencedores da etapa local se
integrarão à disputa.
Art. 2º - A etapa local será realizada no dia 08 de agosto de 1993.
Art. 3º - A etapa nacional será disputada nos dias 14 e 15 de agosto de 1993.
TÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições para a Etapa Local somente poderão ser feitas por
concorrentes radicados em Ibotirama-Ba.
Parágrafo 1º - Para a Etapa Nacional somente por aqueles não radicados em
Ibotirama-Ba.
Art. 5º - As inscrições se encerrarão em 31 de julho de 1993.
Art. 6º - Os concorrentes devem declarar sua condição de residentes ou não no
Município na ficha de inscrição, responsabilizando-se inteiramente pelo teor da
declaração, aceitando automaticamente as sanções que decorrem disso ao se
inscreverem.
Art. 7º - Cada autor pode inscrever até 3 (três) músicas, que devem ser
apresentadas gravadas em fita cassete com o título e nomes dos autores. Deve ser
gravada em fita cassete por música. Junto com a fita entregar 10 (dez) cópias da letra
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datilografada em papel ofício.
Art. 8º - As inscrições serão gratuitas.
Art. 9º - As músicas devem ser inéditas, ou seja, não podem ter sido gravadas e
executadas em qualquer meio de comunicação antes da sua inscrição e apresentação
no Festival.
Art.10º - O material das músicas não será devolvido.
TÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO
Art.11º - Os músicos e cantores devem se apresentar à Organização, na Barraca
dos Artistas, anexo ao palco, até 15 (quinze) minutos antes do início de cada noite do
Festival.
Art.12º - A cada chamada de participante, haverá tolerância de 3 (três) minutos.
O não comparecimento neste prazo implicará em desistência do participante.
Art.13º - A ordem de apresentação das músicas será obtida em sorteio público,
antes do início de cada etapa.
TÍTULO V
DOS JURADOS
Art.14º - O FEMPI terá 3 (três) comissões julgadoras, a sater:
I – Comissão Local para a prévia seleção dos participantes das etapas local e
nacional, a partir do material de inscrição.
II – Comissão para a Etapa Nacional, com composição equilibrada entre
membros da Comunidade e da região, podendo ser, até mesmo, presidido por algum
expoente da música popular do estado.
TÍTULO VI
DO JULGAMENTO
Art.15º - As músicas serão avaliadas pela qualidade das letras e das melodias,
na fase de seleção prévia dos participantes.
Art.16º - Nas etapas do Festival, as músicas serão avaliadas pelo conjunto de
letra, melodia e apresentação (interpretação e execução instrumental).
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TÍTULO VII
CAPÍTULO I
DA PREMIAÇÃO
Para a Etapa Local
Para o 1º, 2º e 3º lugar, 1 troféu e uma medalha. Melhor intérprete, 1 troféu.
Revelação, 1 troféu. Prêmio em dinheiro a divulgar.
CAPÍTULO II
Para a Etapa Nacional
Do 1º ao 5º lugar, 1 troféu e uma medalha. Melhor intérprete, 1 troféu. Prêmio
em dinheiro a divulgar.
TÍTULO VIII
DOS CRITÉRIOS GERAIS
Art.18º - Os critérios que norteiam o festival são de responsabilidade da entidade
promotora, a Prefeitura Municipal de Ibotirama, representa pela Organização do
Festival.
Art.19º - Outros critérios poderão ser acrescidos aos especificados neste
regulamento, com o objetivo de melhor estruturar o FEMPI.
Art.20º - Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do Festival, a
quem deve ser dirigido qualquer tipo de apelação por parte dos participantes.

Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça Ives de Oliveira,
em frente da residência do Sr. Oscar Mineiro.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, em sua maioria de compositores de
outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XVII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
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Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
para ser a atração principal do XVII Festival de Música de Ibotirama, em 1993, o
cantor e compositor Zeca Bahia, que abrilhantou a Festa da Cidade apresentando
um grande show.

Relação das 12 músicas finalistas do XVII FEMPI apresentadas em 15 de agosto
de 1993, por ordem de classificação: (O nome do autor entre parênteses).
Ponteio Agudo - Paulo Gabiru (Paulo Gabiru e Clebert Luis) – Bom Jesus da
Lapa-Ba.
Azul - Paulinho Guerreiro ( Paulinho Guerreiro ) – Boquira –Ba.
O Fim – Bosco Fernandes e Zeca Bahia ( Schumann e Manel Viana ) – BarreirasBa.
Andarilho – Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luis) – Bom Jesus da
Lapa-Ba.
Ave – Joab Moraes ( Joab Moraes ) – Paratinga-Ba.
Da Dor De Ir Embora – Edílson Dhio ( Edílson Dhio ).
Avatar - Hugo Luna ( Hugo Luna ) – Seabra-Ba.
Leva Contigo – Pititiu ( Pititiu ).
Jambo – Edílson Dhio ( Edílson Dhio e Paulinho ).
Meninos De Rua - Dizão ( Dizão ) – Paratinga-Ba.
Canto, Enquanto Vale – Jorge Serra (Jorge Serra e Cida Fernandes ) –
Paratinga-Ba.
Politização - Manel Viana ( Manel Viana ) – Barreiras-Ba.
Premiação:
Melhor intérprete:
Azul – Paulinho Guerreiro – Boquira-Ba.
161

Revelação:
Alma de Poeta - Joilson Melo (Braquiara e Bucha Briga).
2º lugar - Azul – de Paulinho Guerreiro, interpretação do Grupo Frutos da
Terra.
A música ganhadora é – PONTEIO AGUDO
Autores: Paulo Gabiru e Clerbet Luis
Interpretação – Paulo Gabiru
Representante de Bom Jesus da Lapa-BA

Nenhum boi de cara preta
Vai me tirar das barrancas
Nem a raiva das caretas
Faz meu medo ser criança
Eu só vejo ao pé da letra
Fome em cara de carranca
Seca em pote de poeta
Sem um verso em folha branca
Parto mas deixo a receita
Que o agreste cedo apronta
Olho aberto à malagueta
Que é refresco pra quem lança
Desde novo tô na espreita
Pois um olho um outro encontra
Cruza a espada e a baioneta
Quem de fora quer por banca
Ponta dum ponteio em seta
Que o meu canto em corte lança
Sem rodeio, em linha reta
Sem amarras na garganta
Eu vislumbro, enxergo a meta
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Haja sombras pelo mundo
Olho aberto ouvido alerta
Que o meu brito vem do fundo
O rumo é o da veneta
O meu norte não tem ponta
Minha sina é sem cabresto
Pra cabeça, membro e tronco
Vou sem prumo, com meu jeito
Sou dos trancos e barrancos
Vou na raça contra o peito
Desses mandos e desmandos.

CAPÍTULO XXXVII
1994
XVIII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
É implementado no Brasil mais um plano econômico, denominado de Plano
Real e nova moeda entra em circulação, o Real.
A Seleção Brasileira de Futebol é tetracampeã na Copa dos Estados Unidos da
América.
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Seleção Brasileira Feminina de basquete é campeã mundial na Austrália.
CPI do Orçamento cassa congressistas.
Túnel sob o Canal da Mancha une Inglaterra e França.
Nelson Mandela é o primeiro presidente negro da África do Sul.
Tropas russas invadem a Tchetchenia.
Morre o grande compositor brasileiro, Antonio Carlos Jobim, em 8 de
dezembro de 1994.
O presidente do Brasil é Itamar Augusto Gautiero Franco, eleito vice, que
assumiu a presidência depois do Impeachment do presidente Fernando Collor de
Melo.
O governador da Bahia é Antonio José Ymbassahy.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1994
Metade – de Adriana Calcanhoto, interpretação de Adriana Calcanhoto.
Malandragem – de Frejat e Cazuza, interpretação de Cássia Eller.

Realiza-se o XVIII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 13 e 14 de agosto de 1994, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 36º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Levi Matias de Araujo e outros, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XVIII FEMPI
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de julho de 1994;
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita;
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o. enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 3 (três) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 10 (dez) cópias datilografadas, constando
nome e endereço do compositor e indicando o intérprete;
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra;
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos;
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 20 (vinte) composições irão à fase
eliminatória. A eliminatória classificará 12 (doze) músicas para a grande final, dia
14.08.1994. A ordem de apresentação das 12 músicas classificadas será decidida por
sorteio;
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Art. 9º - Fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete
não comparecer no dia e hora marcados;
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival;
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis;
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 4
(quatro) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, devendo trazer roupa de
cama(fazer reservas);
Dos Prêmios:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 200,00 mais um troféu ( uma carranca de 1,0m).
2º Lugar – R$ 130,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,5m).
3º Lugar – R$ 70,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,3m).
4º Lugar – R$ 40,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,2m).
5º Lugar - R$ 25,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,2m).
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Melhor Intérprete – R$ 20,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,2m).
Revelação Ibotiramense – R$ 10,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,2m).
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça de Eventos, a
chamada Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, em sua maioria de compositores de
outas cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XVIII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
para ser a atração principal do XVIII Festival de Música de Ibotirama em 1994 o
cantor e compositor Edigar Mão Branca, que abrilhantou a Festa da Cidade
apresentando um grande show.

Relação das 20 músicas classificadas por ordem de apresentação dia 13.08.1994:
(O nome do autor entre parênteses).
Baião De Outono – Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luis) –Bom Jesus
da Lapa-Ba.
Muleque De Beira De Rio - Joab Moraes ( Reizinho e Ivan ) – Bom Jesus da
Lapa-Ba.
Povo Brasil – Edelmir Barreto Lima ( Edelmir Barreto Lima) –Salvador-Ba.
Axé - Robson Chaves ( Cleuma Araujo e Alan Matos ) – Ibotirama-Ba.
Pássaro – Joilson Memo ( Joilson Memo ) – Ibotirama-Ba.
Enredo – Cevisa Harmonia ( Cevisa Harmonia e Gilvandro Ramos) – Bom
Jesus da Lapa-Ba.
Trovões – Paulinho Cavalcante ( Paulinho Cavalcante) – Ibotirama-Ba.
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Daquela Estrela – Grupo Frutos da Terra ( Paulinho Guerreiro) – Boquira-Ba.
Rosas De Luanda - Joseide de Araujo (Joseide de Araujo ) São Gonçalo dos
Campos-Ba.
Sobrevivência - Vandick Schitini ( Macalé e Vandick ) - Santo Amaro-Ba.
Encontro - Schumann Gomes ( Schumann Gomes e Manel Viana ) – BarreirasBa.
Amor A Sangue Frio - Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luis) – Bom
Jesus da Lapa-Ba.
Areia Nos Olhos - Joab Moraes ( Joab Moraes ) – Paratinga-Ba.
Há Muito Tempo – Dizão ( Dizão ) – Paratinga-Ba.
Ana Luz - Edelmir Barreto Lima (Edelmir Barreto Lima ) – Salvador-Ba.
Amor No Ar – Beto Dias ( Beto Dias) - Ibotirama-Ba.
Tropeço - Joilson Melo (Joilson Melo ) – Ibotirama-Ba.
Feito Animais – Dizão (Dizão ) – Paratinga-Ba.
Das Graças – Cevisa Harmonia ( Cevisa Harmonia e Gilvandro Bastos ) – Bom
Jesus da Lapa-Ba.
Moral Vigente - Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luis ) – Bom Jesus da
Lapa-Ba.
Premiação:
A música ganhadora é – BAIÃO DE OUTONO
Autores: Paulo Gabiru e Clerbet Luis
Interpretação – Paulo Gabiru
Representante de Bom Jesus da Lapa-BA
Quem ficou à minha espera
Quis me ver muito mais moço
Quando viu que a primavera
Não floresce carne e osso
Vem o outono e desespera
Quem me quis eterno e broto
Quantos janeiros e eras
Vêm pra madurar meu rosto.
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A ninguém fiz a promessa
De ficar para semente
Mas você não tem pressa
E me espera a qualquer tempo
Faça sol na sua prece
Faça chuva em seu lamento
Eu só peço que se avexe
Pra viver no meu intento.
Que o amor de vez é fruto
E não cai nem de maduro
Nem com pássaro sem susto
Nem com o coração mais duro
Vem me por de bem comigo
E me devolver o zelo
Renascer este Narciso
Que já não se vê no espelho.
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Paulo Gabiru recebendo das mãos da primeira dama do
município, o troféu de ganhador do XVIII FEMPI.
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CAPÍTULO XXXVIII
1995
XIX FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Cresce no Brasil a mobilização dos sem terra.
Os filmes: Carlota Joaquina de Carla Camurati, e O Quatrilho de Fábio Barreto,
lotam os cinemas.
Crise no México ameaça a economia mundial.
Cuba abre-se para o capital estrangeiro.
A nave americana Atlantis acopla-se no espaço a estação orbital russa Mir.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é Paulo Ganem Souto.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1995
Mama África – de Chico César, interpretação de Chico César.
Lembra de Mim – de Vitor Martins e Ivan Lins, interpretação de Ivan Lins.
À Primeira Vista – de Chico César, interpretação de Chico César.
Realiza-se o
XIX FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 12 e 13 de agosto de 1995, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 37º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Levi Matias de Araujo e outros, com apoio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XIX FEMPI
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de agosto de 1995;
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita;
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 3 (três) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 10 (dez) cópias datilografadas, constando
nome e endereço do compositor e indicando o intérprete;
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra;
Art. 6º - As fitas não serão devolvidas;
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 20 (vinte) composições irão à fase
eliminatória. A eliminatória classificará 12 (doze) músicas para a grande final, dia
13.08.1995. A ordem de apresentação das 12 músicas classificadas será decidida por
sorteio;
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá o prazo de 5 (cinco) minutos para início
de apresentação de sua música;
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 20:00 horas e fica
automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não comparecer no
dia e hora marcados;
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival;
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis;
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 4
(quatro) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, devendo trazer roupa de
cama (fazer reservas);
Dos Prêmios:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.000,00 mais um troféu ( uma carranca de 1,0m).
2º Lugar – R$ 500,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,5m).
3º Lugar – R$ 300,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,3m).
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Melhor Intérprete – Um troféu ( uma carranca de 0,2m).
Revelação Ibotiramense – Um troféu ( uma carranca de 0,2m).
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça de Eventos, a
chamada Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, em sua maioria, de compositores de
outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XIX FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira,Dr. Orlando Ribeiro
de Andrade, Antonio Élio de Carvalho, Dr. Milton Lima dos Santos, Landulfo Alves
de Souza e o Dr. Washington Coutinho.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
como atrações do XIX Festival de Música de Ibotirama em 1995, o seguinte: o
cantor e compositor Edigar Mão Branca, A Banda Circuito Musical de NatalRN, a Banda Gera Samba de Salvador, Zeca Bahia e Banda Forrofrevo de Bom
Jesus da Lapa-Ba, que abrilhantaram a Festa da Cidade.
Apresentador – O XIX FEMPI – Festival de Música Popular de Ibotirama
teve como apresentadores o cantor e compositor Edigar Mão Branca e Clesdeiane
Dias.
Premiação:
Prêmio Revelação: Katiele Mineiro.
5º lugar – Ansiedade (Desejo) – de Joab Morais, interpretação de Joab Morais
e Elildo – Paratinga-Ba.
4º lugar – Amor de Peão – de Efrahim Maia e Nem Galego, interpretação de
Efrahim Maia – Belo Horizonte-MG.
3º lugar – Lugarejo – de Efrahim Maia, interpretação de Efrahim Maia – Belo
Horizonte-MG.
2º lugar – Trilha – de Ivan e Reizinho, interpretação de Joab Morais – ParatingaBa.
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A música ganhadora é – SEM LIMITE
Autores: Reginaldo Belo, Silvio Araujo e Marcelo Brito
Interpretação – Reginaldo Belo
Representante de Ibotirama-BA
Deixei minhas marcas
No pó da estrada
Que um dia cruzei
Nessa labuta severa
Batalhas na guerra
Perdi e ganhei
Se os caminhos são sete
O tempo cobra frete
De toda andança
Por força do destino
A vida é o cassino
De jogo esperança
No girar da roleta
Olhos na tabuleta
Perder ou ganhar
Numa aposta cigana
Luta de sina tirana
Nesse eterno jogar
Juntei os remendos da alma
Em busca da calma
De um certo lugar
De sonhos pintei a estrada
Saída e chegada
De ir e voltar.

175

CAPÍTULO XXXIX
1996
XX FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
Os filmes, Cassiopéia (brasileiro) e Toy Story (americano), feitos em computador,
disputam o pioneirismo.
Medalhas de ouro e prata para o Vôlei de Praia feminino brasileiro nas Olimpíadas
de Atlanta.
A NASA encontra sinais de vida bacteriana em Marte.
Boris Yeltsin é reeleito presidente da Federação Russa.
O lançamento do CD Antologhy, reúne os Beatles, com os recursos de
computação e remasterização.
Morre o compositor maranhense João do Vale, em 6 de dezembro de 1996.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é Paulo Ganem Souto.
O prefeito de Ibotirama é o Dr. Edson Quinteiro Bastos.
Músicas que fizeram sucesso em 1996
Por Isso eu Corro Demais – de Roberto Carlos, interpretação de Adriana
Calcanhoto.
Rei do Gado – de Teddy Vieira, interpretação de Almir Sater e Sérgio Reis.
Pedra de Responsa – de Zeca Baleiro e Chico César, interpretação de Chico
César.
Rapunzel – de Alaim Tavares e Carlinhos Brown, interpretação de Daniela
Mercury
Nobre Vagabundo – de Márcio Mello, interpretação de Daniela Mercury.
Chão de Giz – de Zé Ramalho, interpretação de Elba Ramalho.
Na Base da Chinela – de Jackson do Pandeiro e Rosil Carvalho, interpretação
de Elba Ramalho.
Vermelho – de Chico da Silva, interpretação de Fafá de Belém.
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Realiza-se o XX FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 17 e 18 de agosto de 1996, como parte dos festejos da Semana da
Cidade, em comemoração ao 38º aniversário de emancipação política do
município de Ibotirama.
Organizadores – Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da
Cidade: Levi Matias de Araujo e outros, com o patrocínio da Prefeitura
Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XX FEMPI
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 02 de agosto de 1996.
Parágrafo Único – Serão aceitas músicas desde que postadas postadas até o
dia 2 de agosto de 1996.
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita;
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 3 (três) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 10 (dez) cópias datilografadas, constando
nome e endereço do compositor e indicando o intérprete;
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra;
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos;
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 24 (vinte e quatro) composições irão à
fase eliminatória. A eliminatória classificará 12 (doze) músicas para a grande final, dia
18.08.1996. A ordem de apresentação das 24 músicas classificadas será decidida por
sorteio e as 12 finalistas se apresentação na mesma ordem do dia 17.08.1996;
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá prazo de 5 (cinco) minutos para início da
apresentação de sua música;
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 20:00 (vinte) horas e fica
automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não comparecer no
dia e hora marcados;
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival;
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis;
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 3
(três) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, devendo trazer roupa de
cama(fazer reservas);
Dos Prêmios:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.000,00 mais um troféu ( uma carranca de 1,0m) e inclusão da
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música no CD dos 20 anos do FEMPI.
2º Lugar – R$ 500,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,5m).
3º Lugar – R$ 300,00 mais um troféu ( uma carranca de 0,3m).
Melhor Intérprete – um troféu ( uma carranca de 0,2m).
Revelação Ibotiramense –um troféu ( uma carranca de 0,2m).
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Local – O Festival foi realizado no Palco armado na Praça de Eventos, a
chamada Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, em sua maioria de compositores de
outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XX FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
como atrações principais do XX Festival de Música de Ibotirama em 1996: Edigar
Mão Branca, Evandro Correia, Banda Santharém e Banda Arte Final.

Premiação:

A música ganhadora é – CONDOR
Autores: Alisson Menezes
Interpretação – Alisson Menezes
Representante de Iguaí-BA.
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Bate as asas o condor no Céu
Traga mil encantos para mim
Curta ao léu todo azul do Céu
Vá pairando, dançando balé
Corte as nuvens cartunista no além
E do Henfil lembrarás também.
O menino olhava o vôo do condor
Se preparando pra compor
Canções doces, canaviais
Vai de encontro aos festivais da vida.
Veja condor: Cora Coralina, Castro Alves também
Navios negreiros se preparam para aportar
A plebe se prepara para a revolução.
Traga condor o que de belo encontrar
Traga-me o amor ensina-me a amar.
Veja condor...
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CAPÍTULO XL
1997
XXI FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
É concretizada a privatização da empresa brasileira Companhia Vale do Rio
Doce.
O tenista brasileiro Gustavo Kuerten vence o Torneio de Roland Garros, na
França.
Medalha de Ouro para Edinanci e Prata para Aurélio Miguel no Campeonato
Mundial de Judô na França.
A crise asiática, abala os grandes centros financeiros.
Nasce a ovelha “Dolly” gerada em laboratório.
Hong Kong volta para a China após 156 anos de domínio britânico.
Visto pela Internet, robô explora superfície de Marte.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é Paulo Ganem Souto.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
Músicas que fizeram sucesso em 1997
Tropicana – de Vicente Barreto e Alceu Valença, interpretação de Alceu Valença.
Se Você Viajar – de Chico César, interpretação de Chico César.
Eu te Amo, Eu te Amo, Eu te Amo – de Roberto Carlos e Erasmo Carlos,
interpretação de Roberta Miranda.
Nóis é Jeca Mais é Jóia – de Juraildes da Cruz, interpretação de Xangai.
Flor da Pele – de Zeca Baleiro, interpretação de Zeca Baleiro.
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Realiza-se o XXI FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 15 e 17 de agosto de 1997, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 39º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores - Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Silvânia de Souza Nogueira e outros, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de
Ibotirama.
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 8 de agosto de 1998.
Parágrafo Único – serão aceitas músicas postadas até o dia 8 de agosto de
1998.
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita.
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 2 (duas) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 7 (sete) cópias datilografadas ou digitadas,
constando nome e endereço do compositor e indicando o intérprete.
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra.
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos.
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 24 (vinte e quatro) composições irão à
fase eliminatória. A eliminatória classificará 12 (doze) músicas para a grande final, dia
23.08.1998. A ordem de apresentação das 20 músicas classificadas será decidida por
sorteio e as 12 finalistas se apresentarão na mesma ordem do dia 15.
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá prazo de 05 (cinco) minutos, depois de
anunciado, para iniciar a apresentação da música.
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 20:00 horas (vinte horas) e
fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não comparecer
no dia e hora marcados – dias 15 e 17.08.1997.
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival.
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis.
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 3
(três) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, almoço e janta. Ajuda de custo
– cada concorrente pré-selecionado terá uma ajuda de R$ 50,00.
Da premiação:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.500,00 e um troféu.
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2º Lugar – R$ 1.000,00 e um troféu.
3º Lugar – R$ 500,00 e um troféu.
4º Lugar – R$ 300,00
5º Lugar - R$ 200,00
Melhor Intérprete – R$ 200,00 e um troféu.
Revelação Ibotiramense – R$ 100,00 e um troféu.
Melhor Letra – R$ 200,00.
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Art.15º - Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por
cada música inscrita.
Local – O Festival foi realizado no Palco da Praça de Eventos, a chamada
Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas eram, quase em sua totalidade, de
compositores de outras cidades.
O corpo de Jurados – O corpo de jurados do XXI FEMPI era composto das
seguintes personalidades:
Edson Alves Ferreira , poeta. Já lançou vários livros de poesias, dentre os
quais o seu último trabalho, intitulado “Pardais do Entardecer”;
Edvaldo Joaquim Pereira, Professor de Língua Portuguesa e grande
incentivador dos eventos culturais na nossa cidade;
Landulfo Alves de Souza, Auditor Fiscal, músico, com vasta experiência como
jurado em festivais de música;
Olindinei Araújo, professora, grande colaborador e incentivadora do processo
cultural regional;
José Sales, poeta, compositor de Carinhanha-Ba;
Pedro Apóstolo, músico, grande conhecedor da música popular brasileira;
Reginaldo Pereira dos Santos, ator, poeta com parte de sua vida dedicada à
cultura.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
para ser a atração principal do XXI Festival de Música de Ibotirama em 1997 o
cantor e compositor Pádua, que abrilhantou a Festa da Cidade apresentando um
grande show.
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Apresentador – Nilson Bitar e Rô Maravilha fizeram a locução do XXI FEMPI
– Festival de Música Popular de Ibotirama.
Relação das 12 músicas classificadas por ordem de apresentação dia 17.08.1997:
(O nome do autor entre parênteses).
Cantiga Contida nos Tempos – Valter Lages
(Valter Lages, Paulo
Matricó e Achieta Dalli ) – Ribeira do Pombal-Ba.
O Amor não Sabe Parar - Kleber Moreno ( Kleber Moreno e Fábio Ferreira )
– Ibotirama-Ba.
Hinoperância – Álisson Menezes (Álisson Menezes) Iguaí-Ba.
Última Dor do Lírio - Paulo Dantão (Paulo Fernando Pereira)
–
Salvador-Ba.
Razão de Viver – Giltamar Gomes da Silva ( Giltamar Gomes da Silva ) –
Ibotirama-Ba.
Exilados – Dão Barros ( Dão Barros e Nerivaldo Alcântara) – Vitória da
Conquista-Ba.
Preciosa Vida – Freddye Gálber ( Fredson Antônio e Almeida Mascarenhas )
Itaberaba-Ba.
O Tempo Gil Barros ( Gil Barros ) – Vitória da Conquista-Ba.
Reviver – Kleber Moreno ( Kleber Moreno) – Ibotirama-BA.
Pimenta, Universo, Passarinho – Álisson Menezes e Elder Oliveira ( Elder
Oliveira) – Planalto-Ba.
Fortaleza – Silvinho Moreno ( Silvinho Moreno ) – Macaúbas-BA.
Miserê -Papalo Monteiro e Paulo Macedo ( Paulo Macedo e Papalo
Monteiro ) - Vitória da Conquista-Ba.

Premiação:
Melhor Intérprete: Elder Oliveira – Planalto-Ba.
Melhor Letra: Miserê, de Paulo Macedo e Papalo Monteiro – Vitória da
Conquista-Ba.
Revelação: Giltamar da Silva Gomes – Ibotirama-Ba.
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5º Lugar: Reviver, de Kleber Moreno, interpretação do mesmo – IbotiramaBa.
4º Lugar: O Amor Não Sabe Parar, de Kleber Moreno e Fábio Ferreira,
interpretação de Kleber Moreno – Ibotirama-Ba.
3º Lugar: Hinoperância, de Alisson Menezes, interpretação do mesmo –
Iguaí-Ba.
2º Lugar: Pimenta, Universo, Passarinho, de Elder Oliveira, interpretação
de Elder Oliveira e Alisson Menezes – Planalto-Ba.

A música ganhadora é – MISERÊ
Autores: Papalo Monteiro e Paulo Macedo
Interpretação – Os mesmos
Representante de Vitória da Conquista-BA
Trago a história de um amor guardado
Eu sei a dor que me botou no mundo
O meu destino forjado no aço
E a cicatriz de tanto sangue derramado
A minha terra é onde o olhar alcança
Da minha herança fiz a minha lei
O rio que passa dentro do meu peito
É um rio de mágoas que transborda o leito
Sou meninos e meninas do Brasil
Crianças escravas batendo às portas do ano 2000
Quebrando pedra, penando, cortando cana, em cana
Tô labutando no cabelo do sisal
Tô na estrada cantando, vendendo sonhos
Tô na boca da fornalha, cara suja de carvão
Buscando lenha, lenhando, comendo lixo catado
Na madrugada tô com a arma na mão
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Pela manhã estirado corpo furado de balas
Tô morto – Vico enfeitando a candelária
Cheirando cola, vendendo pó, vendendo corpo
Tô com fome, tô esmolando, roubando pra sobreviver
Tô apanhando, virando bicho, virando câncer
Tô na rua, tô brincando de matar e de morrer
Tomando sol, bebendo chuva, eu tô com frio, cimento frio
Tô enrolado nas notícias do planalto
Eu tô doente, eu tô largado, eu tô caçado, eu tô, eu tô
Nos projetos engavetados do poder
Saí de casa, fui pra rua e da rua fui pro mato
Do mato para o espaço, pense você nesse caso
Tanto sabido, tanto esperto quanto otário
O que vai ser de você amanhã quando eu crescer?
Com a barriga cheia de promessas
Alimentando sonhos na calçada
E o coração de luto traz a marca
Da inocência já assassinada
A esperança jurada de morte
O que é certo nessas linhas tortas?
Pois quando grito mesmo frente a frente
Só vejo as costas de um mundo calado.
Sou meninos e meninas do Brasil
Crianças escravas batendo às portas do ano 2000
No orfanato deixado, sem pai nem mãe pelo mundo
Vou procurando pelos cantos do país
Aquele olho roubado, mais um sorriso amputado
Bala perdida interrompendo a caminhada
Incendiaram meu corpo, aliciaram meu sexo
Em cada esquina um pai de rua põe a mão
O dedo sujo sujando, o dedo duro apontando
Lar doce lar o cão sem dono da cidade
Sinal fechado, abra o vidro, olha o chiclete
E olha a bala, a cova rasa aqui pra mim e pra você
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Quem vai roubar? Quem vai Vender?
Quem vai comprar? Quem vai saber?
Quem é Bandido e que herói devemos ser?
Campo minado, olho vazado eu tô dormindo acordado
Eu tô chegando pelas mãos da sociedade
Eu dei um tiro, dei dois tiros, cinco tiros,
Dei seis tiros, oito tiros
Mais de dez pra não morrer
Saí de casa fui pra rua e da rua fui por mato
Do mato para o espaço pense você nesse caso..
O miserê... miserê....

CAPÍTULO XLI
1998
XXII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa vence o Campeonato Mundial de Salto e
a Copa Mundial de Hipismo.
A atriz brasileira Fernanda Montenegro e o diretor Walter Salles Jr., são
premiados no Festival de Berlim, melhor atriz e melhor filme, por Central do Brasil.
É efetivada a Privatização da Telebrás.
O filme Titanic bate recordes de bilheteria, ultrapassando 1 bilhão de dólares.
A França vence a última Copa do Mundo de Futebol do século derrotando a
Seleção Brasileira por 3 x 0 na final.
Morre o cantor brasileiro Nelson Gonçalves, em 18 de abril de 1998.
Morre também o cantor e compositor brasileiro Tim Maia, em 15 de março de
1998.
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Morre o cantor brasileiro Silvio Caldas, em 3 de fevereiro de 1998.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é César Augusto Rabelo Borges.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
Músicas que fizeram sucesso em 1998
Eu te Adoro – de Djavan, interpretação de Djavan.
Vai Vadiar – de Monarco e Alcino Corrêa, interpretação de Zeca Pagodinho.

Realiza-se o
XXII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama,
nos dias 21 e 23.08.1998, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 40º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores - Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
Silvânia de Souza Nogueira e outros, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de
Ibotirama.
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de agosto de 1998.
Parágrafo Único – serão aceitas músicas postadas até o dia 12 de agosto de
1998.
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita.
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 2 (duas) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 7 (sete) cópias datilografadas ou digitadas,
constando nome e endereço do compositor e indicando o intérprete.
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra.
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos.
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 20 (vinte) composições irão à fase
eliminatória. A eliminatória classificará 10 (dez) músicas para a grande final, dia
23.08.1998. A ordem de apresentação das 20 músicas classificadas será decidida por
sorteio e as 10 finalistas se apresentarão na mesma ordem do dia 21.
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá prazo de 05 (cinco) minutos, depois de
anunciado, para iniciar a apresentação da música.
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 19:00 horas (dezenove
horas) e fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não
comparecer no dia e hora marcados – dias 21 e 23.08.1998.
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival.
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis.
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 3
(três) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, almoço e janta. Ajuda de custo
– cada concorrente pré-selecionado terá uma ajuda de R$ 50,00.
Da premiação:
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Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.500,00 e um troféu.
2º Lugar – R$ 1.000,00 e um troféu.
3º Lugar – R$ 500,00 e um troféu.
4º Lugar – R$ 300,00
5º Lugar - R$ 200,00
Melhor Intérprete – R$ 200,00 e um troféu.
Revelação Ibotiramense – R$ 100,00 e um troféu.
Melhor Letra – R$ 200,00.
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Art.15º - Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais) por
cada música inscrita.
Local – O Festival foi realizado no Palco da Praça de Eventos, a chamada
Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas, quase que em sua totalidade, eram de
compositores de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XXII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Francisca Elta
|Mineiro, Severino Gomes da Silva.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
como atrações principais do XXII Festival de Música de Ibotirama em 1998, os
cantores e compositores: Pádua, Ito Moreno e Edigar Mão Branca, que
abrilhantaram a Festa da Cidade apresentando um grande show.
Apresentador – Alan Jorge fez a locução do XXII FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.
Relação das 27 músicas classificadas por ordem de apresentação dia 21.08.1998:
(O nome do autor entre parênteses).
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Louco Alquimista – Welton Gabriel ( Welton Gabriel e Andrade Marques) –
São Gabriel-Ba
Marialice – Ivânia Catarina ( Eugênio Gomes e Tito Netto) – Belo HorizonteMG
Fui....(Cavalo Doido) Mazzo Freitas ( Mazzo Freitas) –Vitória da ConquistaBa
Meu Nome É Brasil – Papalo Monteiro ( Papalo Monteiro) – Vit. Da ConquistaBA.
Fatia Da Nação – Paulo Cavalcante ( Paulo Cavalcante) – Ibotirama-Ba
Mistério Brasileiro – Paulo Macedo ( Paulo Macedo e Papalo Monteiro) –
Vitória da Conquista-Ba.
A Lenda De Um Romance Proibido – Alisson Menezes ( Alisson Menezes) –
Iguaí-Ba.
No Coração Do Brasil – Carlos Alberto de Amorim Pereira ( Carlos Alberto
de Amorim Pereira) – Candeias-BA.
Presente N’olhar – Gil Barros ( Gil Barros) – Vitória da Conquista-BA.
Negro Amor – Saulo Santos Fagundes ( Saulo Santos Fagundes) – Serra
Dourada-BA.
Contra-Dança – Geslaney e Robério Farias ( Geslaney) – Vitória da ConquistaBA.
Alguém – Irmão Pedro ( Carlos Neujhar) – Ibotirama-BA.
Retirança - Carlos Gomes ( Carlos Gomes) – São Paulo – SP.
Passarinho – Grupo Tropicalha ( Reizinho e Ivan) – Paratinga-BA.
Bifurcação – Iza Couto ( Iza Couto ) – Vitória da Conquista –Ba.
Raça Massa – Pedro Gilvan ( Pedro Gilvan e Capucho) – Ibotirama-Ba
Cumplicidade – A Zona ( Petrônio Reniere) - Petrolina-PE.
Louvação Dos Excluídos – Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luiz) –
Bom Jesus da Lapa-BA.
Fechado Pra Balanço - Nivaldo Santana ( Nivaldo Santana_ Itaberaba-Ba.
Feitiço Amazônico – Carlos Gomes ( Carlos Gomes) - São Paulo –SP.
Pequeno Estudo Sobre O Poder Nos Tempos - Rosemberg Oliveira (
Rosemberg Oliveira) – Vitória da Conquista-BA.
Último Anoitecer - Dão Barros ( Roberto Bach) Vitória da Conquista-Ba.
Nas Alturas Do Céu - Laércio Beethovem ( Laércio Beethovem) – SalvadorBa.
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7 De Agosto – Andréia de Amorim Pereira (Andréia de Amorim Pereira) –
Candeias –Ba.
Baião Dos Mandarins – Paulo Gabiru ( Paulo Gabiru e Clebert Luiz) – Bom
Jesus da Lapa-Ba.
Amar Você – Paulo Rocha ( Paulo José da Rocha) – São Paulo-SP.
A Marcha – Walter Lages ( Luiz Carlos Figueiredo e Walter Lages) – Ribeira
do Pombal-Ba.
Premiação:
Melhor intérprete: Ivânia Catarina, representante de Belo Horizonte-MG.
Melhor letra: Último Anoitecer, de Roberto Bach, Vitória da Conquista-Ba.
3º Lugar: Último Anoitecer, de Roberto Bach, interpretação de Dão Barros –
Vitória da Conquista-Ba.
2º Lugar: A Lenda de Um Romance Proibido, de Alisson Menezes - IguaíBa.
A música ganhadora é – MARIALICE
Autores: Eugênio Gomes e Tito Netto
Interpretação – Ivânia Catarina
Representante de Belo Horizonte – MG
De quem é esse perfume de lavanda?
Quem espalhou toda essa música no ar?
Quem fez nascer a estrela Dalva na varanda?
Quem acendeu a luz na sala de jantar?
À flor da pele, quem deixou o arrepio?
O verde vento da infância, quem soprou?
Marialice, não precisa se esconder
Eu sei que você anda por perto
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Que bom que você voltou!
Adivinhei quando apitou o trem das três
Marialice regressou e desta vez
Vem pra ficar, veio buscar felicidade
Que perdeu noutra cidade
Onde nada era seu.
Risquei o dedo na poeira da mobília
Marialice, nós não somos duas ilhas
Vem ser feliz em pôr-de-sol
Sereno e chuva
Vem ouvir meu bandolim
Na noite morna no jardim...

CAPÍTULO XLII
1999
XXIII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
É inaugurado o Gasoduto Brasil Bolívia.
O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil ganha o Grammy na categoria
World Music.
O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa, conquista o 1º lugar do ranking da
Federação Equestre Internacional.
Começa a circular o Euro, a moeda única da Europa.
O Canal do Panamá é devolvido pelos EUA após 85 anos.
197

Astrônomos descobrem novo sistema planetário semelhante ao nosso, a 44 anosluz da Terra.
Morre o cantor e compositor brasileiro Zé Ketti, em 14 de novembro de 1999.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é César Augusto Rabelo Borges.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
Músicas que fizeram sucesso em 1999
Alguém me Disse – de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, interpretação de Ana
Carolina.
O Segundo Sol – de Nando Reis, interpretação de Cássia Eller.
Lenha – de Zeca Baleiro, interpretação de Zeca Baleiro.
Verdade – de Nelson Rufino e Carlinhos Santana, interpretação de Zeca
Pagodinho.

Realiza-se o XXIII FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama
nos dias 21 e 22 de agosto de 1999, como parte dos festejos da Semana da Cidade,
em comemoração ao 41º aniversário de emancipação política do município de
Ibotirama.
Organizadores - Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
A Senhora Meire Vânia Menezes da Silva, de Campo Formoso-Ba., com o patrocínio
da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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Regulamento e ficha de inscrição do XXIII FEMPI
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 01 de agosto de 1999.
Parágrafo Único – serão aceitas músicas postadas até o dia 01 de agosto de
1999.
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita.
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 2 (duas) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 7 (sete) cópias datilografadas ou digitadas,
constando nome e endereço do compositor e indicando o intérprete.
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra.
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos.
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 20 (vinte) composições irão à fase
eliminatória. A eliminatória classificará 10 (dez) músicas para a grande final, dia
?....08.1999. A ordem de apresentação das 20 músicas classificadas será decidida por
sorteio e as 10 finalistas se apresentarão na mesma ordem do dia 12.
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá prazo de 05 (cinco) minutos, depois de
anunciado, para iniciar a apresentação da música.
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 18:00 horas (dezoito horas)
e fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não comparecer
no dia e hora marcados.
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival.
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis.
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 3
(três) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, almoço e janta. Ajuda de custo
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– cada concorrente pré-selecionado terá uma ajuda de R$ 50,00.
Da premiação:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.500,00 e um troféu.
2º Lugar – R$ 1.000,00 e um troféu.
3º Lugar – R$ 500,00 e um troféu.
4º Lugar – R$ 300,00
5º Lugar - R$ 200,00
Melhor Intérprete – R$ 200,00 e um troféu.
Revelação Ibotiramense – R$ 100,00 e um troféu.
Melhor Letra – R$ 200,00.
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Art.15º - Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais) por
cada música inscrita.
Local – O Festival foi realizado no Palco da Praça de Eventos, a chamada
Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas, quase que em sua totalidade, eram de
compositores de outras cidades.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XXIII FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Severino Gomes da
Silva .
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
como atrações do XXIII Festival de Música de Ibotirama em 1999: Gang do
Samba, Pega no Compasso, Banda Lilás, Magnatas, Trio Alegria, Adrenalina e
Pimenta de Cheiro.
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Premiação:

A música ganhadora é – GUEIXA
Autores: Reginaldo Belo, Marcelo Brito e Marcelo Nunes
Interpretação – Ézio e Coral Sons do Vale
Representante de Ibotirama – Ba
Sei a vida nunca diz não
Nova questão se inicia
Tingindo o riso das noites
Com a tristeza dos dias
Varrendo o vento que traz
A doce brisa que voa
Por sobre os sonhos dos anos
Que pousam em cada pessoa
Calando a boca das horas
Que matam o tempo aos poucos
Banhando as mentes sãs
Com o perfume dos loucos
Tocando as cordas da vida
Em tons de toda espera
Pisando as pedras que pisam
Os pés descalços da terra
Chorando o choro que arde
Aos olhos de quem se deixa
Querer o beijo que marca
O sol sobre a serra sua Gueixa
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CAPÍTULO XLIII
2000
XXIV FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
É realizada no Brasil a maior eleição por urna eletrônica do mundo.
O Juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do TRT de São
Paulo é preso pela Polícia Federal, acusado de desvio de dinheiro da construção do
Prédio do TRT.
Luiz Estevão é o primeiro senador cassado no Brasil.
O Brasil chega aos 170 milhões de habitantes crescendo moderadamente.
Morre o compositor e violonista brasileiro Baden Powell, em 26 de setembro
de 2000.
Morre também, o grande cantor brasileiro Wilson Simonal, em 25 de junho de
2000.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é César Augusto Rabelo Borges.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
No ano da comemoração dos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, a Revista
Globo Rural, em seu nº 180 de novembro de 2000, publicou um excelente trabalho
sobre O Rio São Francisco escrito pelo jornalista Cláudio Cerri, cujos trechos mais
significativos transcrevemos a seguir:
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Um rio à procura de um país
“A polêmica transposição das águas do São Francisco renova o foco sobre o
mais lendário dos vertedouros nacionais. História, território e cultura misturam-se no
seu jorro e desafiam o Brasil a repensar sua identidade”.
A tradição das carrancas perdeu-se com o declínio da navegação. Mas o rio
ainda é a estrada líquida dos beiradeiros que renovam sua aposta na vida diariamente.
Dizem que o amanhecer brasileiro capricha um pouco mais quando se
aproxima do Rio São Francisco.
Quando o causo em questão é o Brasil, o São Francisco evoca sua patente de
mestre contador, dono da mais nacional de todas as narrativas. Em seu leito viaja um
rio de histórias. Não é apenas porque ele corta cinco Estados: (Minas, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe), liga Sudeste a Nordeste, cerrado à caatinga, rico a
pobre, abriga 7% do país, 420 municípios e 97 cidades em sua beira. É por tudo isso
também. Mas, sobretudo, o que lhe confere esse talento privilegiado é algo maior que
seus 2.700 quilômetros de águas empurradas desde o minadouro da Canastra-MG, a
1.600 metros de altura, até a foz no pontal do Cabeço-Alagoas - capítulo oceânico
dessa aventura sem fim. A prerrogativa de botar reparo e conduzir quem lhe concede
é a correnteza mais profunda de todas as que buscam seu vertedouro sertanejo: a
correnteza da história brasileira. Ela o transformou na principal referência hídrica do
país ao longo de cinco séculos. Usou-o para ocupar o território agreste. Fez dele
estrada, energia cativa, alimento farto e, acima de tudo, emblema fluido de uma
promessa de integração nunca erigida em prática verdadeira. Hoje novamente, como
ontem, atribui-lhe a redentora missão de saciar o sertão seco de água e justiça. Como
se fosse a costura corajosa de nossas hesitações e pendências, o São Francisco assume
o encargo. E se lança de 180 metros de altura, na Cachoeira da Casca d’Anta, em São
Roque de Minas-MG, em busca de um destino para o fluxo do qual é personagem,
cronista e escoadouro.
Impossível dissociar a imagem do Velho Chico dessa idéia de procura. Sua foz
foi descoberta a 4 de outubro de 1501, dia de São Francisco. A exemplo do santo que
lhe deu o nome e que nasceu numa rica família italiana mas marcou sua conversão
despojando-se de todos os bens para voltar-se aos pobres, a cartografia do Rio São
Francisco registra itinerário semelhante. Desloca-se do Sul desenvolvido para o
extremado caldeirão nordestino. É um jorro solidário - e solitário. O único grande
vertedouro a interligar a caixa-d’água brasileira, formada pelos solos porosos dos
cerrados, à paisagem convulsiva do semi-árido mais populoso do planeta, habitado
por 16 milhões de pessoas (no ano 2000). Por conta da geografia e do relativo
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ostracismo nos grandes ciclos nacionais - ouro, açúcar, café, indústria e, agora, a
própria globalização -, seu vale tornou-se também um abrigo generoso de
sobrevivências culturais. A miséria e a decomposição ecológica ameaçam ressecar
essa correnteza valiosa, mas ela ainda pulsa em rebojos de caboclinhos, batuques,
roncadeiras, são-gonçalos, carneiros, catiras e folias de Reis. É uma constatação
incontornável: identidade tem sempre um componente geográfico, cuja ruína denuncia
o descolamento de um país em relação a ele mesmo. “Uma coisa não existe sem a
outra”, concorda Sávia Dumont, escritora e ilustradora que coordena o projeto
Caminho das Águas. “O uso sustentável do rio e a preservação das tradições locais
são faces da mesma moeda.” A iniciativa que ela lidera, encampada pelo Ministério
do Meio Ambiente, percorreu o São Francisco este ano para incentivar a criação de
comitês municipais de gerenciamento da bacia. A medida está prevista na nova Lei
das Águas e pode favorecer a interferência das populações ribeirinhas na vida do rio.
“O primeiro passo para chegarmos a um comitê único do São Francisco é despertar a
consciência ecológica dos municípios. A porta de entrada para isso é a cultura local”.
O São Francisco concentra 25% da área represada por hidrelétricas no país.
Todo rio piscoso exibe imensas planícies de alagação que funcionam como
criatórios dos novos cardumes. O São Francisco reúne 2 mil km2 de áreas inundáveis.
Em Januária (acima), elas medem 16 km de largura, mas estão secas desde a cheia de
1994.
O útero do Velho Chico são as planícies de alagação. É aí que se dá o casamento
do mato com a água que agasalha, alimenta e rejuvenesce os cardumes. O coração do
rio são os minadouros distantes, seus afluentes. São eles que bombeiam vida
ininterruptamente ao vertedouro central. Nada disso resolve porém se o rio não tiver
liberdade. A liberdade do rio é a cheia. Sem ela, ele não se renova, não se regenera,
envelhece e definha. O útero e o coração do São Francisco estão enfermos, mas a sua
liberdade encontra-se gravemente ferida. Para quem sabe disso, é uma angústia
contemplá-lo. Seu Bininho, Benedito Dionísio da Silva, acorda espiando a fatalidade
na beira do cais, em Januária, MG, margem esquerda do São Francisco. Faz isso todo
dia. Precisa. Como o fumante anseia a primeira tragada, ele não prescinde desse
olhar, algo indefinível entre um bom-dia e um longo adeus. A cidade de 70 mil
habitantes, principal entreposto comercial da região até meados dos anos 20, quando
os trilhos da Central do Brasil chegaram a Pirapora, MG, foi também grande centro
pesqueiro. A planície de alagação aqui tem 16 quilômetros de largura. Um imenso
criatório seco à espera do que não chega: a cheia. “Todo rio piscoso tem vastas
planícies de inundação. De Três Marias à foz, o São Francisco reúne 2 mil quilômetros
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quadrados de terrenos inundáveis. É área para encardir”, comenta o biólogo Hugo
Godinho, pesquisador da Universidade Federal de Minas, que estuda o rio há 25
anos. No entanto, Januária hoje importa curimatás de pisciculturas vizinhas. Seu
Bininho é um homem pequeno, de metro e meio de altura, imenso porém na sabedoria
da vida. Ele nasceu no longínquo janeiro de 1910 e vasculhou essas águas por quase
60 anos. Viu a arribada dos grandes cardumes de surubins, “os bigodes de fora d’água,
assim” - fricciona os indicadores - “cabeça a cabeça, espremendo o rio de tanta carne”.
Presenciou o trajeto da fartura ao colapso e tem opinião formada sobre o futuro.
“Pode escrever com tintas de ouro: o peixe não volta mais. Como era, não volta.
Destruíram o coito deles, as pausadas do rio. Desmataram tudo. E o pior: as barragens.
Elas proibiram muito a liberdade do peixe. Bicho é igualzinho nóis: quer paz na sua
morada. Cadê a paz? Volta nada. Só uma chuva diluviana, moço, só ela para corrigir
o que a ambição estragou.” A sentença ecoa como danação bíblica em outros portos,
remansos, veredas, afluentes e barrancas, por todo o rio. A 400 quilômetros dali, já
na Bahia, confluência do Corrente com o São Francisco, Manuel Charuto recheia de
números a aflição de seu Bininho. Capataz da colônia de Sítio do Mato, que reúne
165 pescadores, Charuto revisa fichas para informar direito: “Em 1985, a média era
de 520 quilos por dia. Hoje é de 50 quilos por dia, mas o número de pescadores caiu
pela metade porque o peixe gorou. O que tem muito no Corrente agora é veneno. E
terra escorrida das lavouras lá de Santa Maria da Vitória”, reclama o capataz. O
Corrente recorta uma vargem espaçosa que aguarda a cheia do São Francisco para
oferecer-lhe generosa maternidade. Sem peixe para aprender o ofício, a molecada de
Sítio do Mato usa o rio como pode: nas croas (coroas de areia) que emergem do
leito, a pelada dessa manhã de segunda-feira compõe o postal de uma ociosidade sem
viço, quase triste.
O que acontece na boca do Corrente não difere muito da paisagem na maioria
dos 36 afluentes do São Francisco. Deles, apenas 19 são perenes e, desses, 12 correm
em território mineiro. Os grandes tributários da margem direita agonizam. “O Rio
das Velhas e o Paraopeba recebem esgotos domésticos e industriais da área
metropolitana de Belo Horizonte”, diz Ioshimi Sato, chefe da estação de piscicultura
de Três Marias. Na margem esquerda, sempre em Minas, desemboca o maior afluente
de todos, o Paracatu, que carrega 400 metros cúbicos por segundo de água, mas
soçobra em três pontos. Na cabeceira, uma companhia inglesa de garimpo golpeia
seu leito sem dó. No médio curso, recebe a erosão e os agrotóxicos do pólo agrícola
de Unaí. Mais perto da barra, o eucalipto e as carvoarias devoram o cerrado e
desfecham o tiro de misericórdia. Resultado: o assoreamento é tanto que já obrigou
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à desativação da balsa em Remanso do Fogo. A travessia do rio para São Romão,
MG, tem que ser feita por Cachoeira do Manteiga. O último grande afluente do São
Francisco é o Grande, já na Bahia, que também exibe as marcas da ocupação
desordenada do oeste baiano, desde Barreiras, onde ficam suas cabeceiras.
As pesquisas confirmam o declínio dos estoques pesqueiros e dão base científica
à vivência de homens como seu Bininho. Um estudo feito em Pirapora- MG, em
1986, monitorou a pesca local por seis meses. Cada pescador conseguia então média
de 12 quilos por dia, com 86% de participação do surubim, espécie mais valiosa das
150 que povoam o rio. Em 1999, a pesagem foi repetida. O volume médio caiu para
3 quilos por dia. A presença de surubins mostrou-se inexpressiva. “E a ocorrência de
grandes exemplares, uma raridade”, reforça o pesquisador Alexandre Godinho, que,
a exemplo do pai, Hugo, pesquisa o rio monitorando fêmeas de surubim por telemetria.
Peixes acima de 30 quilos, ou maiores, comuns no passado, dificilmente são vistos
agora nas barrancas. A sorte, quando premia, pesa menos na balança. Marcos dos
Santos, apesar da juventude de seus 17 anos, é um veterano na profissão, que exerce
com o pai há mais de uma década. Eles embarcam na madrugada fria de Bom Jesus da
Lapa, BA, diariamente. E só retornam com o sol forte da manhã. Um surubim de 12
quilos como o que ele exibe hoje é tão aleatório na sua vida quanto uma loteria.
Mesmo assim, Marcos não pensa em desistir. A pesca miúda garante à família renda
mensal de 400 reais, e fora do peixe não há salvação. Emprego é um surubim de 30
quilos. Difícil. “Pra ganhar melhor, só com profissão muito autorizada, que meu estudo
não alcança”, justifica o rapaz.
Pescadores das corredeiras de Pirapora, MG, capturavam uma média de 12
quilos por dia em 1986. Hoje, a arca caiu para 3 quilos por homem/dia.
Para que a pesca graúda deixe de ser um imprevisto na vida de Marcos, e na dos
demais 25 mil pescadores do São Francisco, os biólogos só enxergam uma saída:
devolver a liberdade ao rio. Restabelecer, ainda que parcialmente, seu direito às cheias.
As barragens estão entre as principais causas da redução dos estoques pesqueiros em
todo o mundo. Elas bloqueiam a migração reprodutiva das espécies de piracema,
como é o caso do surubim. Reduzem a velocidade, a turbidez e a temperatura da água
(liberada do estrato inferior dos reservatórios, ela se torna 5 e 7 graus mais fria que a
da superfície). O conjunto confunde o metabolismo das fêmeas e aborta a desova. O
São Francisco concentra 25% da área represada por hidrelétricas no país. Três Marias,
MG, construída em 1960, tem um eixo de 100 quilômetros de água. Em 1970,
Sobradinho, na Bahia e em Pernambuco, represou uma extensão duas vezes e meia
maior. Quase 2/3 do rio estão alterados. A vazão a partir de Sobradinho, num trecho
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de 1.000 quilômetros até a foz, obedece ao volume requisitado pelas oito hidrelétricas
da Chesf - Centrais Hidrelétricas do São Francisco aí instaladas. Ausência de flutuação
e sucessivas decantações geram um efeito plástico até atraente. Mas é uma beleza
fatal. A água azul, transparente e remansada, desde Xingó, AL - última usina,
inaugurada em 1996 -, desemboca na ponta do Cabeço, entre Sergipe e Alagoas. É
aqui que o São Francisco encontra o mar. Ou melhor, o mar encontra o rio.
O refluxo desequilibrou o empate desse braço-de-ferro milenar entre a água
doce e a salgada. A imagem desoladora de um cemitério de coqueiros tombados na
areia resume o que veio depois. Nos últimos cinco anos, a maré avançou sem parar.
Já engoliu 390 casas de pescadores da Ilha do Cabeço. A igreja de São Bom Jesus foi
afogada pelas ondas. Ilhado, um velho farol, soçobra. E sinaliza apenas a imagem da
própria derrota. Os pescadores de Piaçabuçu, AL, último município beiradeiro, enfeitam
o entardecer da foz com o balé oriental das velas sergipanas. Mas é uma beleza roubada.
Seqüestrada, como diz o geógrafo Milton Santos, naquilo que era a sua essência: o
peixe. Hoje só vive de pesca aqui quem tem barco grande, e motor, para tentar a sorte
em alto-mar.
O trecho a montante de Sobradinho - 1.300 quilômetros até Três Marias constitui o grande berçário do rio, onde se concentram 80% das suas planícies de
alagação. A extensão e a presença de grandes afluentes mantêm alguns requisitos à
reprodução, inclusive das espécies de piracema. Mas não é suficiente. “Há desova e
reprodução. Porém, a ausência de cota para a chegada dos ovos aos berçários e o
recrutamento de jovens cardumes comprometem a reposição dos estoques”, adverte
o biólogo Ioshimi Sato. Desde 1994, não há uma inundação expressiva na bacia. A
última grande cheia ocorreu em 1979. Cheias monitoradas através do manejo
hidrológico de barragens - que asseguram a desova, a cria e o recrutamento posterior
- conseguiram devolver a piscosidade a alguns rios africanos. O artifício está sendo
cogitado pela ciência como única alternativa para o peixe e a pesca no São Francisco.
Nos Estados Unidos, o Bureau of Reclamation realizou uma experiência desse tipo
no Colorado. É caro - algo como 3 milhões de dólares. Mas os benefícios podem
compensar. “Só no trecho mineiro do São Francisco, há pelo menos 10 mil pescadores
que capturam média de 3 quilos por dia. Um total de 30 toneladas diárias. A 3 reais o
quilo, temos 90 mil reais por dia. Em nove meses de pesca, são 24 milhões de reais
por ano, quase 12 milhões de dólares. Com 1/4 desse valor, pode-se monitorar uma
cheia. E dobrar o volume pescado beneficiando milhares de ribeirinhos. Não vale a
pena pensar?”.
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Músicas que fizeram sucesso em 2000
Devolva-me – Lílian Knapp e Renato Barros, interpretação de Adriana
Calcanhoto.
Foi Assim – de Ruy Barata e Paulo André, interpretação de Fafá de Belém.
Pingos de Amor – de Paulo Diniz e Odibar, interpretação de Kid Abelha.
Amor Sem Limite – de Roberto Carlos, interpretação de Roberto Carlos.
Proibida Pra Mim – deThiago, Champignom, Marcão, Pelado e Chicão,
interpretação de Zeca Baleiro.
Jura – de Sinhô, interpretação de Zeca Pagodinho.

Realiza-se o XXIV FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 12 e 13 de agosto de 2000, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 42º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores - Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade:
A Senhora Meire Vânia Menezes da Silva, de Campo FormosoBa., com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama,
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 05 de agosto de 2000.
Parágrafo Único – serão aceitas músicas postadas até o dia 05 de agosto de
2000.
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita.
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 2 (duas) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete com gravação inteiramente
audível e identificável, acompanhada de 7 (sete) cópias datilografadas ou digitadas,
constando nome e endereço do compositor e indicando o intérprete.
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra.
Art. 6º - As fitas não serão devolvidos.
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 20 (vinte) composições irão à fase
eliminatória. A eliminatória classificará 10 (dez) músicas para a grande final, dia
13.08.2000. A ordem de apresentação das 20 músicas classificadas será decidida por
sorteio e as 10 finalistas se apresentarão na mesma ordem do dia 12.
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá prazo de 05 (cinco) minutos, depois de
anunciado, para iniciar a apresentação da música.
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 21:00 horas (vinte e uma
horas) e fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não
comparecer no dia e hora marcados – 12 e 13.08.2000.
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival.
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis.
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 3
(três) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, almoço e janta. Ajuda de custo
– cada concorrente pré-selecionado terá uma ajuda de R$ 50,00.
Da premiação:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.500,00 e um troféu.
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2º Lugar – R$ 1.000,00 e um troféu.
3º Lugar – R$ 500,00 e um troféu.
4º Lugar – R$ 300,00
5º Lugar - R$ 200,00
Melhor Intérprete – R$ 200,00 e um troféu.
Revelação Ibotiramense – R$ 100,00 e um troféu.
Melhor Letra – R$ 200,00.
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Art.15º - Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais) por
cada música inscrita.
Local – O Festival foi realizado no Palco da Praça de Eventos, a chamada
Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas, quase que em sua totalidade, eram de
compositores de outras cidades, uma vez que dentre as finalistas, apenas uma música
era de compositores de Ibotirama.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XXIV FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Edson Alves Ferreira, Francisca Elta
Mineiro.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
para ser a atração principal do XXIV Festival de Música de Ibotirama em 2000 o
cantor e compositor Targino Gondim, que abrilhantou a Festa da Cidade
apresentando um grande show.
Apresentador – Cleiton Silva fez a locução do XXIV FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.
Relação das 10 músicas classificadas para a fase final, dia 13.08.2000, por
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ordem de apresentação: (O nome do autor entre parênteses).
Doraluz – Alisson Menezes ( Alisson Menezes – Iguaí-Ba.
Real Revelação – Walter Lages ( Walter Lages e Osvaldo) – Vitória da
Conquista-Ba.
Aquela Canção – Paulo Macedo (Paulo Macedo) – Vitória da Conquista-Ba.
O Canto Dos Arrecifes– Tavinho Lima (Tavinho Lima) – Petrópolis-RJ.
Casulo Na Moldura – Ivânia Catarina (Carlos Gomes) – Belo Horizonte-MG.
Paraiso Ilustrado – Dão Barros (Dão Barros) – Vitória da Conquista-Ba.
Encantamento – Giltamar Gomes ( Giltamar Gomes e Márcio Kleber) –
Ibotirama-Ba.
Malino – Papalo Monteiro ( Papalo Monteiro) – Vitória da Conquista-Ba.
Terra-Flor-Cris– Laércio Beethoven ( Laércio Beethoven) – Piritiba-Ba
A Verdade Quer Nadar – Tavinho Lima Gonzaga Medeiros e Tavinho Lima)
– Petrópolis-RJ.
Premiação:
Melhor Letra: Casulo na Moldura, de Carlos Gomes – Belo Horizonte-MG.
Melhor Intérprete: Alisson Menezes – Iguaí-Ba.
Aceitação Popular: A Velha História, de Paulo Cupertino e Natanael Montalvão
– Ibotirama-Ba.
5º Lugar: Terra Flor Cris, de Laércio Beethoven, interpretação do mesmo –
Piritiba-Ba.
4º Lugar: A Verdade Quer Nadar, de Gonzaga Medeiros e Tavinho Lima,
interpretação de Tavinho Lima – Petrópolis-RJ.
3º Lugar: Paraíso Ilustrado, de Dão Barros, interpretação do mesmo – Vitória
da Conquista-Ba.
2º Lugar: Casulo na Moldura, de Carlos Gomes, interpretação de Ivânia
Catarina – Belo Horizonte-MG.
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A música ganhadora é – DORALUZ

Autores: Alisson Meneses e João Omar
Interpretação – Alisson Meneses
Representante de Iguaí – Ba
Abre a porta oh! Amiga, deixe-me entrar
É o pobre Doraluz que chama por você
Não agüento esta dor que pelo corte
Faz sangrar o peito e quase me levou à morte
Oh! Amiga, veja este donzel
Guardo na mente a feição dos corpos que já derrubei
Tenho na conta da espada os elmos que amassei
Nas estradas tenebrosas dos rumores e agonias
Vigilante fiz os servos, lutei pelas honrarias
Oh! Amiga, ouve este donzel
Vi no amor a poesia,
Feita de amanhecer
Real quanto a fantasia...
Não luto mais se me quiser
Pelos campos de batalha deixei barões estendidos
Não juntei ouro nem prata conquistados dos vencidos
Sei que quem com ferro fere, por ele há de ser banido
Volto às refregas do amor que julgava já ter perdido
Pra curar as minhas marcas, dê-me abraços e beijos
Já não pertenço às mesnadas não nasci para soberbo
Saiba que vem da largueza a condição de cavaleiro
Não lhe ofereço valia, além de todo carinho
Oh! Amiga, ame este donzel
Vi no amor a poesia,
Feita de amanhecer
Real quanto a fantasia...
Não luto mais se me quiser
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CAPÍTULO XLIV
2001
XXV FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA
HISTÓRICO
O Brasil vive ano de escândalos, CPIs, surpresas e perdas.
O escândalo da violação do painel do Senado fez o senador Antonio Carlos
Magalhães renunciar ao mandato. O escândalo da SUDAM fez o senador Jader
Barbalho seguir o mesmo caminho.
O Governo consegue aprovar, no Congresso, mudanças na CLT.
A plataforma petrolífera da Petrobrás P-36 afundou na costa do Rio do Janeiro.
Universidades Federais ficam mais de cem dias sem aulas, por causa das graves
do professores e funcionários.
Dois aviões tomados por terroristas chocam contra as torres gêmeas do World
Trade Center em Nova Iorque nos Estados Unidos em 11 de setembro. Um terceiro
se choca contra o prédio do Pentágono.
Bactérias do antraz aparecem em correspondências no Estados Unidos
provocando uma onda de medo.
Epidemia de dengue volta a rondar o cotidiano brasileiro.
O traficante Fernandinho Beira-Mar é preso e faz ironia diante de deputados.
Clonagem humana dominou debates científicos em 2001.
O presidente do Brasil é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
O governador da Bahia é César Augusto Rabelo Borges.
O prefeito de Ibotirama é o engenheiro Roberval Alves de Souza.
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Músicas que fizeram sucesso em 2001
Quem de Nós Dois – de Gean Luca Brignani, Massima Luca, vrs. de Ana
Carolina e Dudu Falcão.

Realiza-se o XXV FEMPI– Festival de Música Popular de Ibotirama, nos
dias 04 e 05 de agosto de 2001, como parte dos festejos da Semana da Cidade, em
comemoração ao 43º aniversário de emancipação política do município de Ibotirama.
Organizadores - Comissão Organizadora dos Festejos da Semana da Cidade: –
Reginaldo Novais Belo, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
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REGULAMENTO:
Art. 1º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de julho de 2001.
Parágrafo Único – serão aceitas músicas postadas até o dia 26 de julho de
2001.
Art. 2º - Poderá concorrer qualquer pessoa, desde que esteja regularmente
inscrita.
Art. 3º - O FEMPI tem por objetivo criar espaços para novos talentos, valorizar
a música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical,
ajudando a formar mais uma tradição em nossa Cidade.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever o máximo de 2 (duas) músicas.
Cada música inscrita deverá ser apresentada em fita cassete ou CD com gravação
inteiramente audível e identificável, acompanhada de 7 (sete) cópias datilografadas
ou digitadas, constando nome e endereço do compositor e indicando o intérprete.
Art. 5º - As composições inscritas deverão ser inéditas e originais, tanto em
música como em letra.
Art. 6º - As fitas ou CDs não serão devolvidos.
Da seleção:
Art. 7º - Das músicas inscritas apenas 20 (vinte) composições irão à fase
eliminatória. A eliminatória classificará 10 (dez) músicas para a grande final, dia
05.08.2001. A ordem de apresentação das 20 músicas classificadas será decidida por
sorteio e as 10 finalistas se apresentarão na mesma ordem do dia.
Art. 8º - Os concorrentes terão à sua disposição aparelhagem de som completa
e instrumentos básicos como bateria, guitarra, contrabaixo e teclado.
Parágrafo Único – O concorrente terá prazo de 05 (cinco) minutos, depois de
anunciado, para iniciar a apresentação da música.
Art. 9º - O início do Festival será rigorosamente às 19:00 horas (dezenove
horas) e fica automaticamente desclassificada a composição cujo intérprete não
comparecer no dia e hora marcados - 4 e 5.08.2001.
Art.10º - O júri será escolhido pela Comissão Organizadora do Festival.
Art.11º - As decisões do júri são irrevogáveis.
Art.12º - Será oferecido a concorrentes de outras cidades alojamentos para 3
(três) pessoas por grupo, com direito a café da manhã, almoço e janta. Ajuda de custo
– cada concorrente pré-selecionado terá uma ajuda de R$ 50,00.
Da premiação:
Art. 13º - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
1º Lugar – R$ 1.500,00 e um troféu.
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2º Lugar – R$ 1.000,00 e um troféu.
3º Lugar – R$ 500,00 e um troféu.
4º Lugar – R$ 300,00
5º Lugar - R$ 200,00
Art.14º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival.
Art.15º - Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais) por
cada música inscrita.
Local – O Festival foi realizado no Palco da Praça de Eventos, a chamada
Praça do Cais.
Concorrentes – As músicas inscritas, quase que em sua totalidade, eram de
compositores de outras cidades, tanto é que só três músicas de Ibotirama estão entre
as doze finalistas.
Corpo de Jurados – O corpo de jurados do XXV FEMPI era composto das
seguintes personalidades, entre outras:
Professor Edvaldo Joaquim Pereira, Claudionor Alves de Souza, Francisca
Elta Mineiro.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama, como patrocinadora do FEMPI, trouxe
como atrações principais do XXV Festival de Música de Ibotirama em 2001, os
cantores e compositores Zé Geraldo, Evandro Correia, Edigar Mão Branca e
Reginaldo Belo, que abrilhantaram a Festa da Cidade.
Apresentador – Cleiton Silva fez a locução do XXV FEMPI – Festival de
Música Popular de Ibotirama.
Relação das 12 músicas classificadas para a fase final por ordem de apresentação:
(O nome do autor entre parênteses).
Flor De Um Jardim Distante – Dão Barros
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( Roberto Bach – Vitória

da Conquista-Ba.
Hora Última – Sicley ( Welton Gabriel e Cleber Eduão) – Irecê_Ba.
Viola Brasileira – Paulo Gabiru (Paulo Gabiru) – Bom Jesus da Lapa-Ba.
O Conto Do Escuro – Graco Lima (Papalo Monteiro e Graco Lima) – PalmasTo.
Por Causa De Tu – Gerry e Marcelo Nunes (Joilson Melo e Marcelo Nunes) –
Ibotirama-Ba.
Vida Peregrina – Marta Moreno (Osvaldo Morais e Walter Lajes) – ItororóBa.
Mundo Cidade – Rosemberg Oliveira ( Rosemberg Oliveira) – Vitória da
Conquista-Ba.
Baião Da Espera – Lissandra Oliveira ( Clebert Luiz) – Barreiras-Ba.
A Morte Do Silêncio – Natanael Montalvão ( Natanael Montalvão) – IbotiramaBa
Quimeras – Ézio Pereira ( Marcelo Brito) – Ibotirama-Ba.
Linhas Tortas – Alisson Menezes ( Alisson Menezes) – Iguaí-Ba.
Flor Do Canoeiro – Papalo Monteiro ( Papalo Monteiro) – Vitória da ConquistaBa.
Premiação:
A música ganhadora é – LINHAS TORTAS
Autores: Alisson Meneses e Bilora
Interpretação – Alisson Meneses
Representante de Iguaí – Ba
Meu amor é canto e poesia
Como Salomão diria
Um misterioso Céu que não tem fim.
Entre jovens nas horas amenas
As palavras obscenas
Alimentam a poção de amor em mim.
Roda ciranda, traz harmonia
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Sonha todo dia pra poder voar
Vem me namora dessa maneira
Que hoje é um dia bom de se amar.
Sentimento escrito em linhas tortas
É paixão que bate à porta
Faz morada e não pede pra sair.
Galanteios à bela rainha
Que desde a mitologia
Não havia mal nenhum amar assim.
Roda ciranda, traz harmonia
Sonha todo dia pra poder voar
Vem me namora dessa maneira
Que hoje é um dia bom de se amar.
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Conclusão

No final desta obra faz-se necessária uma reflexão sobre o futuro do FEMPI.
Esses vinte e cinco anos de Festival de Música Popular de Ibotirama, podemos
dividir em três fases distintas.
A primeira fase está compreendida entre 1977 e o final da década de 80. Nessa
primeira fase, os concorrentes eram quase todos compositores e cantores de Ibotirama,
e o Festival de Música sobressaia entre os eventos da Semana da Cidade. As músicas
inscritas eram de muito boa qualidade, e o FEMPI despertava grande interesse por
parte da comunidade. Cada compositor e cantor geralmente tinha a sua torcida na
platéia. Nesse período, oito músicas de compositores de Ibotirama, ganharam o
primeiro lugar no FEMPI. Já no início da década de 80, o Festival começou a despertar
o interesse de compositores de Bom Jesus da Lapa, Paratinga e Itaberaba. O FEMPI
ainda era realizado em espaço fechado, proporcionando um calor humano excepcional
aos participantes.
A segunda fase que vai do final da década de 80 até 1994, é marcada por uma
série de eventos que transformaram o Festival radicalmente. O FEMPI começou a
ganhar projeção nacional, chegando a ter mais de trezentas músicas inscritas, em
alguns anos. A Prefeitura Municipal como patrocinadora do Festival começou a trazer
cantores importantes da Música Popular Brasileira, para ser a atração principal, sendo
que o primeiro a ser contratado foi o cantor e compositor Geraldo Azevedo. Foi
criado o FEPI – Festival de Poesia de Ibotirama. Foi criada também, uma gincana
cultural, dentro das comemorações da Semana da Cidade, onde foram surgindo várias
Equipes de jovens para essas disputas. O Festival começou a ser apresentado em
espaços abertos, e a partir daí perdeu um pouco do calor humano. Nessa fase, nenhum
compositor considerado de Ibotirama, conseguiu faturar o primeiro lugar do FEMPI.
O Festival de Música ainda era o maior evento da Semana da Cidade.
A terceira fase, que vai de 1995 a 2001, é marcada pelo crescimento das Equipes
de Gincana, que agora são chamadas de Blocos. Esses Blocos, como “Barril” e “Fera”
aproveitando o boom do “Axé” na Bahia, começaram articulando para mudar os
festejos em comemoração à Semana da Cidade. Primeiro, transformando essas
comemorações em festa de largo, e depois criando um carnaval fora de época em
Ibotirama. O fato é que em 2001 o FEMPI foi colocado em segundo plano, e teve
222

que ser deslocado para outra “Semana”, pois o “Ibotifolia” atraiu as atenções do
“povão” e arrastou para Ibotirama milhares de pessoas das cidades vizinhas para os
desfiles dos dois blocos.
Com a construção da Praça de Eventos, no nosso entendimento, talvez o palco
não tenha sido construído em local totalmente adequado. Não se quer ser o dono da
verdade, no entanto, é de se notar que na mesma quadra onde está situado o palco
principal estão instalados alguns bares e uma boate, todos funcionando com
equipamentos de som altíssimos nos mesmos horários do Festival, tirando parcialmente
a atenção de quem quer assistir às apresentações dos participantes.
O FEMPI ainda continua tendo projeção nacional, mas perdeu um pouco do
seu brilho em meados dos anos 90, além do que a participação de compositores de
Ibotirama foi rareando no decorrer dos últimos anos.
A solução talvez seja a realização de festivais interescolares para incentivar a
participação de novos compositores e cantores Ibotiramenses no FEMPI.
Carlos Araújo/Edson Ferreira/Edvaldo J. Pereira.
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2002
XXVI FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA

Premiação:
5º lugar 4º lugar 3º lugar 2º lugar -

Melhor letra Melhor intérprete Revelação A música ganhadora é -

(Letra da música ganhadora).
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2003
XXVII FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA

Premiação:
5º lugar 4º lugar 3º lugar 2º lugar Melhor letra Melhor intérprete Revelação A música ganhadora é -

(Letra da música ganhadora).
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