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Solevante & Soleny
Solevante (Geraldo Pereiro Campos), nasceu em 23 de agosto 1941 em Canápolis-MG onde morava
em zona rural, vindo de família humilde, com 8 anos mudou para Ituiutaba e com 16 anos começou
a trabalhar trabalhou como cobrador de ônibus, como motorista de taxi e depois como motorista de
ônibus. Sempre gostava de tocar nas rodas de viola e o primeiro parceiro de cantoria foi o Soleny.
Soleny (Manoel Paula de Souza), nasceu em 05 de abril de 1955 em Quirinópolis-GO. Vindo de
uma família simples do interior, criado na zona rural. Vivia no município de Quirinópolis-GO
trabalhando na agricultura, mas o interesse pela música surgiu nos primeiros anos de vida. Toda
manhã antes do sol nascer sua mãe tinha que ligar o rádio de pilhas nas emissoras de São Paulo
Nacional, Globo e Tupi, também para dormir era com o rádio ao lado. Na escola onde estudava,
Soleny logo se destacou entre os colegas, fazendo apresentações nas festas de datas comemorativas.
Diante do seu desempenho na música, aos 8 anos de idade foi presenteado por um irmão mais velho
com um pequeno violão velho.
Aos 17 anos sua mãe faleceu e com isso Soleny alçou vôo, buscando a realização de seus sonhos,
pois não tinha mais nada que o prendia na fazenda onde morava. Seu paradeiro foi na cidade de
Ituiutaba-MG onde passou a frequentar os programas de rádio aos domingos. No vai e vem desses
programas de rádio, um dia veio a conhecer o senhor Geraldo Pereira Campos, vindo a formar a
dupla Solevante e Soleny.
No início do ano de 1976, começou uma via sacra na tentativa de um sonho, sem dinheiro, sem
apoio enfrentaram caronas para a Capital Paulista, onde conheceram a dupla Delmir e Delmon e
através deles conseguiram um contrato com a gravadora JABOTI e conseguiu a gravação de seu LP.
Faziam apresentações em circos na região do Triângulo Mineiro e Goiás conquistando o público, o
disco era vendido para amigos e para amigos dos amigos.
Assim, já conhecidos regionalmente, partiram para a segunda gravação na mesma gravadora. Em
1978, mudaram-se para Goiânia, em busca do sucesso, sendo obrigados a fazer bicos, trabalhando
de motoristas de táxi para o próprio sustento, mas o sucesso veio com o terceiro disco, lançado em
1979 com a música Minha Decisão. Diante de tanta luta e tanto sacrifício, a compensação veio com

o lançamento do quarto disco com a música Arapuca já em 1980, tonando-se conhecidos
nacionalmente. Veio ao mesmo tempo o contrato com a gravadora Copacabana e a Estreia no
Programa Linha Sertaneja Classe A, na rádio Record de São Paulo. Em 1981, gravaram mais um
disco, onde destacou a música Noite Triste, tocada até hoje. Atuaram na Rádio Record por dois
anos, depois foram juntamente transferidos com Zé Russo e Zé Bettio para a Rádio Capital no
programa Linha de Frente. Em 1989 firmou contrato com a gravadora RGE por mais dois anos,
gravando dois LPs destacando a música Chumbo Trocado. Do ano de 1990 a 2004 gravaram 2 LPs
e 2 CDs independentes.
Em 2016, por meio do filho do Soleny (Bráulio Gomes de Paula), foi feito um convite para
Solevante e Soleny fazerem um projeto para comemorar os 40 anos de carreira da dupla, com a
produção musical de Anézio Oliveira do estúdio Cerrados’s Music (Goiânia-GO) que aceitou por
também ser um grande fã da dupla e ter iniciado a carreira musical participando de shows da dupla
na década de 80 no estado de Mato Grosso do Sul.
Para esse trabalho foi feito convites para alguns artistas amigos, fãs e até ídolos da dupla. Um CD
com as 12 principais músicas ao longo dos 40 anos da dupla com 12 participações especiais (Di
Paullo e Paulino, Gusttavo Lima, Máida e Marcelo, Bruno e Marrone, João Neto e Frederico,
Rionegro e Solimões, Rick Sollo, Edy Britto e Samuel, André e Andrade, Althair e Alexandre, O
Trio Parada Dura e as Irmãs Freitas), com um roupagem moderna sem perder o estilo e a essência
da dupla (sertanejo modão/romântico).

