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A Vibe é um coletivo de músicos que tem como objetivo difundir as criações de seus                

integrantes junto a releituras de canções populares de vários gêneros da música,            

especialmente a brasileira, contemplando a diversidade estilística musical através de          

ritmos como o xote, o reggae, o rock e o baião, entre outros. 



 

HISTÓRICO 

O coletivo iniciou suas atividades em Quixadá por volta de 2012 a partir de Jam               

Sessions idealizadas por Tirolês, Ernand Rocha, Julio Jamayka, junto a outros músicos            

do sertão cearense. O nome do coletivo surgiu do uso constante da gíria “vibe”, em que                

os músicos falavam para expressar as vibrações sensacionais e sonoras geradas por            

esses encontros musicais, a partir daí foram criando e desenvolvendo seus próprios            

arranjos e interpretações sobre canções populares, além de apresentarem suas          

composições. 
 

 

● Cartaz de uma das das primeira apresentações - 24/04/2012 

 

 

 



 

● A Vibe - Bomotivo Bar - Quixadá 

 

 

Em 2012 A Vibe fez 

várias apresentações 

em barzinhos, 

especialmente no 

Bomotivo, e sempre 

convidava músicos 

atuantes para 

participar das 

apresentações. 

 

 

 

 

 

 

As jam sessions 

aconteciam 

espontaneamente, 

sendo uma das 

peculiaridades das 

apresentações do 

grupo nessa época. 

Na foto ao lado, da 

esquerda pra direita: 

Bruno Rafael, Tiago Sampaio, Zé Maria Ferreira, Django Adjacy, Milton Neto, Julio 

Jamayka, Tirolês, Ernand Rocha). 



 

Nesta mesma época o grupo gravou um Demo caseiro com três músicas, o que              

possibilitou a participação em vários eventos pelo Ceará nas regiões Sertão Central,            

Maciço de Baturité e na capital. Entre eles destacam-se os festivais: Manifesta e No              

Olho Da Rua – Dia Mundial Da Fotografia (Fortaleza); Festival Cedro Livre Cedro Vive              

(aniversário de 106 anos do açude Cedro), Halloween – A Noite Das Fantasias e              

QuixaRock (Quixadá); Intercâmbio Serra Sertão (Pacotí), entre outros. 

 

● Intercâmbio 
Serra Sertão - Budega    
do Astélio - Pacoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Semana do Rock 2012 -     

Praça José de Barros -     

Quixadá 

Foto: Chrys Freitas 



 

● IV Halloween - A Noite Das Fantasias - Bomotivo - Quixadá 

 

 

 

 

 

 

 

● Festival Cedro Livre, Cedro 
Vive - Açude Cedro - Quixadá 

 

 

 

 

 

● No Olho Da Rua - Dia 
Mundial Da Fotografia - Largo do 
Mincharia - Praia de Iracema - 
Fortaleza 

 

 



 

● Com Odair José - Largo do Mincharia - Praia de Iracema 

 

 

● Manifesta - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jean Carl   

● Fotos para divulgação - 2012   

Fotos: Marcello Holanda 



 

Com a mudança de cidade por parte de alguns integrantes, o grupo decidiu encerrar os 

trabalhos por tempo indeterminado em 2013 e só voltou às atividades em 2017. 

GROOVE VIBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte da banda que integrava o coletivo retomou as atividades em 2017 com um              

projeto denominado "Groove Vibes", tocando em bares, festas particulares e casas           

noturnas de Fortaleza como o Moto Libre Bar, com um set-list fundamentado em             

releituras da música popular brasileira, além de canções autorais. Após uma mudança            

na formação, o coletivo participou do 1° Festival Sertão & Diversidade em Quixadá em              

novembro de 2017, evento realizado pelo Instituto Assum Preto em parceria com o             

IFCE – Campus Quixadá e com apoio do Governo do Estado. 

 



 

● 1° Festival Sertão e Diversidade - Praça do Chalé - Quixadá 

Foto: Antônio Castelo 

 

CARAVANA DO SERTÃO 

Em julho de 2017 “A Vibe” lançou o projeto “Caravana do Sertão” que traz              

essencialmente um repertório de canções contemporâneas oriundas de compositores         

do sertão central cearense com temas que se relacionam com a cultura da região,              

manifestando diversidade musical e poética capaz de estimular a sintonia e interação            

com o público, contemplando a mistura de vários gêneros da música. 

Este show teve sua estreia em julho de 2017 e circulou por festivais do interior               

do Ceará como o 5° Roots Rock Reggae, 2° Guararock (realizados em Quixadá), 5°              

Humaitá Rock (Senador Pompeu). O projeto também foi apresentado em Fortaleza, no            

Theatro José De Alencar pelo edital de ocupação (setembro de 2017), no Projeto             

Armazém do som no Teatro Sesc Iracema (Novembro de 2017) e foi aprovado no              

Dragão do Mar pelo edital TAC - Temporada de Arte Cearense em 2018. 



 

● 5° Roots Rock Reggae - 15.07.2017 - Quixadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Theatro José de Alencar - 08.09.2017 - Praça Mestre Boca Rica (TJA) 

 

 

 

 

 

 

 

● Teatro Sesc Iracema - 22.11.2017 - Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

Foto: Diva Fernandes 



 

● 2° Guararock - 13.07.2018 - Quixadá 

Fotos: Marcelo Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

● Humaitá Rock - 15.09.2018 - Senador Pompeu 

 Foto: Emannuel Vitoriano 



 

● Fuxico no Dragão do Mar - 06.10.2019 - Fortaleza 

 

Foto: Fernando Wyrles 

 

 

Foto: Luiz Alves 

 

EP DIGITAL - CARAVANA DO SERTÃO - AO VIVO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do show Caravana do Sertão realizado e registrado em Novembro de 

2017 no antigo Teatro Sesc Iracema, o coletivo lançou em Maio de 2018 o EP Digital 

Ao Vivo com o mesmo nome do show. O material contém oito faixas e está disponível 

na plataforma de Streaming Soundcloud. 

https://soundcloud.com/avibeoficial/sets/caravana-do-sertao . 

 

CarnaVibe 

No pré-carnaval de 2018 A Vibe lançou o projeto "CarnaVibe", com um repertório             

exclusivo de frevos pernambucano e baianos, axés, reggaes, ijexás, além das           

tradicionais marchinhas de carnaval onde     

apresentaram em Quixadá (1° Pré-Carnaval     

Cultural de Quixadá, Movimente Essa Praça!)      

e Fortaleza (Pré Na Ladeira – Moto Libre        

Bar). 

 

 

https://soundcloud.com/avibeoficial/sets/caravana-do-sertao


 

Com este projeto  o coletivo foi selecionado para o Ciclo Carnavalesco 2019 da 

Prefeitura de Fortaleza realizando uma apresentação no Mercado Dos Pinhões no 

período do Pré-Carnaval. 

● Ciclo Carnavalesco 2019 - 22.02.2019 - Fortaleza 

●  

 

 

 

 

 

Foto: Secultfor 

 

 Foto: Marcello Holanda  

 

FESTIVAL DE MÚSICA DE FORTALEZA 

Em novembro de 2019 a canção "Scan D'Alice Doida", composta pelo coletivo,            

foi classificada para as eliminatórias do 2° Festival Nacional de Música de Fortaleza,             

onde foi defendida por Tirolês. 



 

 

Fotos: Kaio Machado 

A VIBE DENDICASA 

Em 2020 o coletivo teve seu material selecionado e publicado na plataforma            

“Cultura Dendicasa: Festival de Arte Para o Mundo”. Esta iniciativa da Secretaria de             

Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) aconteceu para assegurar a proteção dos            

direitos culturais da população durante a situação de emergência em saúde decorrente            

da epidemia de Covid-19 (novo coronavírus); Difundir conteúdo artístico e cultural no            

meio digital, compondo a programação em plataformas digitais; Promover o acesso à            

cultura, de forma inovadora, criativa e inclusiva; Valorizar a produção artística do            

estado, como forma de garantir o acesso continuado à vida cultural cearense,            

incentivando a sustentabilidade de artistas, técnicos, grupos, coletivos, companhias         

culturais do Ceará e fazedores de cultura em geral. 

 

            Foto: Luiz Alves 



 
O projeto intitulado “A Vibe Dendicasa” foi produzido através de vídeos de            

ensaios do coletivo antes da pandemia, o qual foi editado, tornando-o uma compilação             
de canções autorais em formato acústico. Além de suas próprias canções, o grupo faz              
duas releituras de canções de Ednardo e do conterrâneo Guaracy Freitas. 

Assista o vídeo através do Link abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=w9aHqpuFCQg&ab_channel=AVibe 

 

SCAN D’ALICE DOIDA 

Em Outubro de 2020 o grupo iniciou as gravações do videoclipe da canção             

Scan D'Alice Doida. Criado a partir da letra da canção, o roteiro do vídeo foi escrito                

para ser um ‘VideoClipe’ com uma pegada de curta-metragem, utilizando-se do jeito            

lúdico característico do cearense para produzir uma mistura de comédia/ficção/musical.  

Fotos: Auderlan Leão | Foto 360°: Natanael Simão 

https://www.youtube.com/watch?v=w9aHqpuFCQg&ab_channel=AVibe


 

A poesia é inspirada no avanço das tecnologias da comunicação através da            

Internet, na sociedade carente de atenção, nas redes sociais abarrotadas de gente            

procurando um parceiro (a) ideal. Como já faziam os grandes nomes da música             

regional como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, a letra da música possui algumas              

palavras no estilo matuto, mais precisamente no “cearensês” e foi transformada nas            

falas dos personagens do enredo. A partir do trocadilho com a palavra “escandilice”,             

surge daí o scan da “Alice”, a personagem central desta trama audiovisual. 



 

No dia 15 de Janeiro de 2021 estreitou no YouTube o videoclipe da canção Scan               

D’Alice Doida, uma produção e realização do coletivo A Vibe com o patrocínio da Royal               

Face – Estética Facial e executado pelo município de Quixadá com recursos            

provenientes da Lei Federal N° 14.017, de 29 de Junho de 2020, a Lei Aldir Blanc. 

 

Assista Scan D’Alice Doida pelo Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dNgIOHZCbP4&feature=emb_logo&ab_channel=AV

ibe 

 

INTEGRANTES 

O coletivo já contou com vários integrantes e participações especiais, os que já são               

consolidados conduzem a banda e articulam os shows e os projetos. Em 2019 a banda               

básica do coletivo segue com a Seguinte formação: 

 

Bruno Vasconcelos - Bateria  

                                     Foto: Diva Fernandes 

https://www.youtube.com/watch?v=dNgIOHZCbP4&feature=emb_logo&ab_channel=AVibe
https://www.youtube.com/watch?v=dNgIOHZCbP4&feature=emb_logo&ab_channel=AVibe


 

 

Bruno Brasil - Baixo 

 Foto: Marcelo Moreira 

 

 

 

Tirolês - Voz/Guitarra  

 Foto: Emmanuel Vitoriano 



 

 

Leandro José - Guitarra/Voz  

 Foto: Darjan Oerlys 

 

Julio Jamayka - Voz/Percussão  



 

Foto:Marcello Holanda 

Ernand Rocha - Voz/Violão 

 Foto: Diva Fernandes 

                                            Djacir Vasconcelos - Trombone 



 

                                         

 

 

 

Ricardo Bento - Trompete                                       Paulo Augusto - Sax 

                                   

Fotos:Marcello Holanda 

 

CONTATO: 



 

 

Site Oficial: https://avibeoficialce.wixsite.com/websiteoficial 

Telefone: (85) 99668-6054 (Whatsapp) 

e-mail: coletivoavibe@gmail.com 

Página Oficial Instagram: @coletivoavibe  

Página Oficial Facebook: Facebook: https://www.facebook.com/coletivoavibe 

Página SoundCloud: www.soundcloud.com/avibeoficial 

Canal do YouTube: www.youtube.com/channel/UCcyVvdmWAStMORRDt7agt3A 

 

 

A Vibe 

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek ,177, Alto São Francisco, Quixadá - Ceará. 

 

Links sobre a Caravana do Sertão:      

http://www.secult.ce.gov.br/index.php/latest-news/46481--tja-vem-nesta-semana-compr

ogramacao-bastante-diversificada-para-quem-pretende-curtir-o-feriado-prolongadoem-f

ortaleza 

 

https://g1.globo.com/ceara/noticia/nando-reis-e-zizi-possi-fazem-show-no-cearaconfira-

mais-51-atracoes.ghtml 

 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/festa-da-imagem1.584

000 

 

https://sertaoediversidade.wixsite.com/festival/programacao 

https://avibeoficialce.wixsite.com/websiteoficial
mailto:coletivoavibe@gmail.com
https://www.facebook.com/coletivoavibe
http://www.soundcloud.com/avibeoficial
http://www.youtube.com/channel/UCcyVvdmWAStMORRDt7agt3A
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/latest-news/46481--tja-vem-nesta-semana-comprogramacao-bastante-diversificada-para-quem-pretende-curtir-o-feriado-prolongadoem-fortaleza
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/latest-news/46481--tja-vem-nesta-semana-comprogramacao-bastante-diversificada-para-quem-pretende-curtir-o-feriado-prolongadoem-fortaleza
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/latest-news/46481--tja-vem-nesta-semana-comprogramacao-bastante-diversificada-para-quem-pretende-curtir-o-feriado-prolongadoem-fortaleza
https://g1.globo.com/ceara/noticia/nando-reis-e-zizi-possi-fazem-show-no-cearaconfira-mais-51-atracoes.ghtml
https://g1.globo.com/ceara/noticia/nando-reis-e-zizi-possi-fazem-show-no-cearaconfira-mais-51-atracoes.ghtml
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/festa-da-imagem1.584000
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/festa-da-imagem1.584000
https://sertaoediversidade.wixsite.com/festival/programacao


 

 

https://br.eventbu.com/fortaleza/a-vibe-caravana-do-sertao-no-armazem-dosom/714535

5 

 

https://www.borasair.com.br/fortaleza/a-vibe-caravana-do-sert%C3%A3o-noarmaz%C3

%A9m-do-som/ 
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