
MÚSICOS 

 

Rivaldo Francisco dos Santos, conhecido artisticamente por 

Zy Marques, nasceu no dia 04 de maio de 1987, no município de Moita 

Bonita/SE. Atualmente, o artista reside no povoado Capunga, no mesmo 

município.  

A história de Zy Marques com a música, iniciou-se em sua juventude, 

através da arte de tocar teclado, porém, com o seu envolvimento cada vez maior 

com o campo musical, tornou-se também cantor e compositor. Ao longo da sua 

trajetória de mais de 15 anos, o artista passou por algumas bandas e grupos 

musicais do estado de Sergipe. Atualmente, canta em parceria com outros 

cantores, realizando também, shows solo.  

Quanto ao seu estilo musical, o mesmo se define como um artista eclético, 

que transita entre os vários estilos musicais, a exemplo do axé, forró e brega. 

Jeovany, conhecido no mundo artístico como Geovany Salles, nome este 

criado por amigos e fãs no ano de 2014 quando o artista iniciou sua carreira 

cantando em bares e shows. Nesse período, fez carreira solo e também compôs 

dupla com outros artistas, e no ano de 2020, juntou-se ao cantor e instrumentista 

Rivaldo, mais conhecido na música como Zy Marques, quando formaram a 

BANDA VÉIA DOIDA, no município de Moita Bonita-SE.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lindiane de Santana, nasceu em 05 de dezembro de 1991, na 

cidade de Santos/SP, sendo que, há cerca de 20 anos, reside na cidade de Moita 

Bonita/SE. Licenciada em Música pela Universidade Federal de Sergipe, é 

mestra e doutoranda em Educação pela mesma instituição, com projetos de 

pesquisa que articulam educação, música e cultura popular.  

A artista e professora já conta com mais de dez anos de experiência com 

aulas de música (violino e viola), além de experiências como musicista de 

orquestra, com apresentações em casamentos e eventos em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gilton de Jesus Rocha e Valdiane formam o musical Gilton Voz e Violão. Eles 

iniciaram a carreira artística através de movimentos religiosos da Igreja Católica 

local. Logo após, começaram a fazer apresentações em barzinhos, churrascaria, 

festas de aniversários e casamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suzival de Jesus dos Santos, artisticamente conhecido por 

Jorginho Moraes, nasceu no dia 25 de maio de 1989, no município de Moita 

Bonita/SE, onde vive até os dias atuais. A sua fascinação pela música iniciou-se 

ainda na infância, quando, no seu ambiente doméstico, cantava e tocava 

percussão. 

Na área musical, Jorginho se classifica como um autodidata, pois, o 

conhecimento acumulado neste campo, foi fruto de suas experiências pessoais, 

movido pelo interesse e pela paixão pela música.  

No ano de 2015, o artista gravou o seu primeiro CD na cidade de Moita 

Bonita/SE. Jorginho Moraes conta com uma trajetória de inúmeras 

apresentações e shows realizados no em que reside e em cidades vizinhas.  

Devido à pandemia da Covid19, o artista interrompeu a sua agenda de 

shows, mas aguarda ansiosamente a retomada das atividades, inclusive, com a 

promessa de gravação de um trabalho fonográfico após o seu retorno. 
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José Leandro Santos Souza, conhecido artisticamente por 

Léo Souza, nasceu em 12 de abril de 1988, e enveredou pelos caminhos da 

música aos 12 de idade. De início, tocou em bandas musicais desempenhando 

a função de guitarrista, ofício que exerceu por vários anos, com passagem por 

diferentes grupos. Como músico, compôs elenco em mais de 20 bandas, 

desempenhando as funções de guitarrista, contrabaixista, cavaquinista, violeiro, 

produtor musical e backing vocal. 

 Em uma outra temporada, esteve à frente de dois projetos no segmento 

musical, as bandas Bárbaros do Forró e Xote Bom, como proprietário, 

músico/vocalista e produtor musical. À frente das supracitadas bandas, levou o 

nome da sua cidade (Moita Bonita) por todo o Nordeste, com suas mais de 200 

apresentações ao longo de 10 anos.  

Léo Souza também foi vocalista de várias bandas reconhecidas no estado 

de Sergipe. Cantou nas bandas Zoeirões do Forró, Mulheres 100 Calcinha, 

Parreirões do Forró, Banda Tropical, Forrozão Elite e carreira solo.  

Ao longo dos seus 19 anos de profissão, carrega uma grande bagagem 

de experiências relacionadas ao meio artístico, desde músico instrumentista a 

vocalista, função que desempenha até os dias atuais.   

 

 

 

 

 

 



Gabryel Barreto Araújo, nasceu em 29 de março de 2004, na cidade de 

Aracajú/SE, porém sempre viveu na cidade de Moita Bonita/SE. Desde criança, 

Gabryel Araújo sempre se interessou pela música. Bem pequeno, no colo da 

mãe já cantava com muita alegria e encantava a todos com seu jeito peculiar.  

Iniciou suas primeiras aulas de violão no Projeto Arte e Saber na própria 

cidade, com apenas 8 anos de idade. A partir daí, amadureceu ainda mais o seu 

desejo, quando surgiu o interesse em tornar profissional a sua arte.  

Gabryel tem se destacado dentro da música regional desde sua infância, 

quando começou a tocar e cantar em locais públicos e divulgar seu trabalho. 

Com apenas 13 anos de idade começou a fazer seus primeiros shows, 

participando de eventos importantes na cidade como o Natal Premiado (2017), 

Cult Fest Junino, a Festa dos Caminhoneiros, entre outros.  

Além de cantos dos estilos Música Popular Brasileira (MPB), Sertanejo e 

Pop Rock, Gabryel é também compositor, possuindo três músicas registradas e 

gravadas (“Volta pra mim”; “Confissão” e “Desilusão”) e de outras composições 

em processos de desenvolvimento.  

Em 2019, Gabryel Araújo gravou o seu primeiro CD que, além das 

músicas autorais, é composto por grandes canções que fazem sucesso na 

música brasileira.   

O cantor se apresenta em festas privadas (confraternizações, 

aniversários e casamentos) e em locais públicos (festas, pizzarias, restaurantes, 

dentre outros). Durante esses anos, tem conquistado o público de todas as 

idades, pelo seu estilo eclético, se destacando com sua simpatia, simplicidade e 

talento. Ele possui um canal no YouTube (Gabryel Araújo), onde constantemente 

divulga seu trabalho, além de outras redes sociais como o Instagram 

(@gabryelaraujo_oficial) que vem ganhando adeptos a cada dia.  

Gabryel deseja aprofundar-se cada dia mais em sua carreira musical e 

descobrir novas oportunidades dentro da música regional e brasileira.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renilson Silva do Amaral, artisticamente conhecido por Rasga 

RL, nasceu no dia 12 de julho de 1999, no município de Moita Bonita/SE, onde 

reside até os dias atuais. 

 A sua trajetória no campo musical iniciou-se quando era criança, por volta 

dos 12 anos de idade. Relata o artista que, certo dia, foi passear com seu pai na 

casa de um amigo, onde pôde ter seu primeiro contato com um teclado, pois o 

amigo de seu pai era um tecladista. Conta que, enquanto os dois conversavam, 

por curiosidade, ele tomou a iniciativa de tocar as teclas do instrumento, e foi 

quando notaram que o menino tinha talento para tal.  

Após os pais perceberem a afinidade do filho com o instrumento, às 

custas de muito esforço, colocaram o mesmo em um curso de teclado, e logo 

depois, o presentearam com um. 

Aos quatorze anos, Renilson já tocava profissionalmente, caminho que 

continua trilhando até os dias atuais, exceto após o surgimento da pandemia da 

Covid19 que o fez suspender os seus shows.  

 

 

 

 

 



José Luiz da Rocha, nascido em 05 de junho de 1971, reside no 

povoado Candeias no município de Moita Bonita/SE. Iniciou a carreira fundando 

o grupo “Filhos da Terra” em 1996, fazendo shows em eventos particulares, a 

exemplo de bares, clubes e outros, com todos os ritmos musicais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evânio dos Santos, artisticamente conhecido por Evânio Costa, 

nasceu no dia 03 de junho de 1987, no município de Malhador/SE. Há cerca de 

10 anos, reside no povoado Capunga, no município de Moita Bonita/SE.  Desde 

criança, Evânio já demonstrava uma afeição à arte da música e alimentava o 

sonho de ser cantor, mas enquanto criança, não conseguiu realizá-lo. A tão 

esperada oportunidade só veio a surgir na sua adolescência, quando pôde expor 

o seu talento, porém, devido às dificuldades financeiras, não deu 

prosseguimento à carreira.  

 Passados alguns anos, conseguiu retomar a sua carreira como artista da 

música, realizando inúmeros shows em diversos eventos. O artista não poupa 

as palavras quando o assunto é externar gratidão às pessoas que o ajudaram e 

o ajudam até os dias atuais.  

O grande sonho do artista, é de um dia conhecer o seu ídolo da música, 

o renomado cantor Eduardo Costa.   

Evânio possui trabalhos fonográficos (CD) com faixas de músicas de sua 

própria autoria, pois, além de cantor, também é versado na arte da composição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renata Barbosa dos Santos, conhecida artisticamente por 

Renata Show, nasceu em 6 de janeiro de 1988. Reside no povoado Candeias no 

município de Moita Bonita/SE. 

  Desde criança tinha mania de pegar algum objeto e ficar na frente do 

espelho cantando, imitando alguns artistas de forró, onde gostava muito de 

cantar e tinha como inspiração as bandas Mastruz com leite, Baby Som, Limão 

com Mel e Forró Maior. 

 Começou a cantar com uma amiga que tocava teclado em casa por 

brincadeira, daí uma pessoa ouviu e a convidou para cantar no grupo dele e ela 

aceitou. A partir desse momento, começou sua carreira profissional, passando 

oito meses com eles (musical Talismã). 

 Logo após, fez parte do grupo da cidade (Painel Eletrônico), um grupo 

composto por colegas de escola, onde passou cerca de 9 anos, a maior parte 

de sua carreira. Esse período de tempo é considerado pela cantora como sendo 

um dos melhores momentos de sua vida. 

 Com a saída do grupo Painel Eletrônico, pausou as suas atividades por 

um período de dois anos. Ao fim desse intervalo, retomou a sua carreira solo que 

já conta com 5 anos seguidos, fazendo shows até os dias atuais.  

 

 

 

 

 

 



Henrique de Jesus Costa, artisticamente Henrique Costa, 

nasceu no dia 07 de outubro de 1998 na cidade de Itabaiana/SE. Há cerca de 3 

anos, o saxofonista passou a residir na cidade de Moita Bonita/SE, onde vive até 

os dias atuais. O artista é casado com a senhorita Maraísa Oliveira e é pai da 

pequena Laura Maria.  

 Aos 15 anos, Henrique começou a tocar saxofone pela Filarmônica Nossa 

Senhora da Conceição, hoje sendo a mais antiga em funcionamento no mundo, 

com atividades no município de Itabaiana/SE. Segundo o mesmo, o amor pelo 

saxofone foi à primeira vista.  

A história com a música iniciou quando começou a investir e a tocar SAX 

profissionalmente nas ruas, há cerca de três anos.  

Henrique toca em diversos eventos, a exemplo de casamentos, 

aniversários, jantares, coquetéis, Coffee Break, eventos sociais e 

corporativos. INSTAGRAM: @henriquecostasaxofonista 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Luiza Mendonça Ribeiro, artisticamente conhecida por 

Ana Luiza, nasceu no dia 25 de janeiro de 20 na cidade de Aracaju/SE. A mais 

ou menos 3 anos, a cantora reside no povoado Cantinho, município de Moita 

Bonita/SE.  

Por ter um pai envolvido com a área musical, Ana Luiza iniciou sua história 

com a música ainda criança, quando acompanhava seu pai em shows. A jovem 

artista começou cantando em apresentações escolares e também em corais de 

igrejas, o que a fez descobrir-se vocacionada para o canto.  

Com o apoio de familiares, Ana Luiza frequentou aulas de música, onde 

pôde aperfeiçoar a arte do canto, e aprender a tocar violão, teclado e percussão. 

A partir daí a mesma ampliou o seu leque de estilos musicais, passando a cantar 

axé, arrocha, MPB, forró, entre outros.  

A artista já conta com o seu 4º CD, e continua seguindo carreira realizando 

diversos shows. INSTAGRAM: @ana_luiizamdc 

 

 

 

 

 


