
E
m Piúma, depois de dois anos 
sem acontecer a tradicional  
“Festa de São Pedro”, em 
homenagem ao padroeiro 

dos pescadores, 2022 vem com tudo; 
começou nesta sexta e vai até o dia 29. 
Hoje tem The Fevers (foto), amanhã, 
Munhoz e Mariano, tem a “Festa de 
Babo” e uma programação extensa que 
abrange, missa, remaria, almoço comu-
nitário, alvorada, brincadeiras no cais e 
muitos shows.
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ETA FESTA BOA!
Tem missa, tem alvorada, tem pau 
de sebo, tem bingo, show de calou-
ros, até rainha do pescador 

A cidade é uma linda ilha, cerca-
da de mar e mangue. Uma ilha onde 
o seu povoado precisava atravessar 
o rio para ir em busca de água 
potável na Pedra do Descanso, lá 
bem do ‘dotro’ lado. Os mais pobres 
carregavam as latas d’água na ca-
beça, cortavam e carregavam lenha. 
As mulheres percorriam a pé até a 
pedra para lavar as roupas. Nas 
pedras da praia catavam sururu e 
vendiam no prato.

Os maridos, grande parte, se não 
fosse para as serrarias de madei-
ra, se aventuravam no mar. Uma 
lida dura para aqueles tempos de 
trapiche. Aqueles tempos sem luz 
elétrica, onde o peixe era salgado 
e a travessia em pequenas canoas 
pra lá e pra cá. 

O tempo passou. O padroeiro 
dos pescadores protegeu os seus 
devotos e a cidade foi crescendo 
juntamente com as embarcações, 
as redes, os anzóis, os puçás e as 
tarrafas.  Uma típica vila de pesca-
dores que surgiu à margem do rio.

FLAGRANTE

A alegria do piumense com o retorno da Festa e a 
oportunidade de ganhar um dinheiro honesto 
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O elefante 
branco que se 

tornou o Mercado 
de Peixe que 
hoje poderia 

está sendo 
usado pelos 
pescadores. 

A organização 
da Festa dos 
Pescadores de 
Piúma, o valor 
cobrado dos 
ambulantes, a 
escolha dos shows 
tudo nota 10!

Um dia, um devoto fiel e muito 
grato fez uma capelinha para agra-
decer o milagre recebido. A filha 
reviveu, depois de se afogar no rio. 
Seu Oenes Taylor não estava con-
tando lorota de pescador. Contou o 
milagre e chamou os amigos para 
festejar o dia do Santo numa peque-
na Capelinha perto de uma árvore 
à margem do rio.

Com papéis de cigarro Arizona, 
Continental, Minister, Belmont e 
outras marcas, faziam bandeirinhas 
para enfeitar a rua toda. Veio o povo 
do Baixão com o jongo, fizeram a 
fogueira, botaram o gato na talha, 
chegaram as pastorinhas com seus 
cantos, e a banda musical. Teve 
alvorada e remaria, era a festa que 
surgia.

Hoje, seu Oenes, Babo, Bil, seu 
Clarindo e dona Marolina e tantos 
outros se foram e outros tantos nem 
apareceram na praia depois de 
naufragarem em alto mar. Hoje, a 
Festa continua, tem todo apoio da 
Prefeitura que organiza, paga os 
shows, coloca o palco, mas, sem os 
pescadores, nem precisa ter festa, 
porque a festa é deles e para eles.

Vai ter pau de sebo, bandeirinha, 

corrida de saco e ovo na colher. Sim, 
tem shows nacionais e com os artis-
tas da terra. Muita gente vai comprar 
roupa nova, não é mais peça de 
pano para fazer todo mundo de uma 
vez só. Tem forró e bingo na Festa 
de Babo, vai ter remaria, missa, 
almoço comunitário, alvorada com 
a furiosa, tudo no Porto, na Praça 
que traz o nome do criador: Oenes 
Taylor! Venha pra festa do Pescador!



O 
O prefeito Paulo Cola - Cidadania - está em-
polgadíssimo com a Festa dos Pescadores. 
Para ele este evento precisa acontecer da 
forma mais íntegra e bela que seja possí-

vel realizar. O pescador, segundo o prefeito, é o grande 
homenageado desta Festa de São Pedro, o padroeiro dos 
profissionais do mar.

São seis dias de muita programação. Uma programa-
ção pensada em agradar os guerreiros que arriscam suas 
vidas para trazer o sustento à sua família e o peixe que todos 
consomem.  “Nos dedicamos bastante para poder fazer uma 
festa linda. Disse há pouco que, a festa em homenagem aos 
pescadores, é uma festa em homenagem ao povo piumense, 
a nossa gente, quem nasceu em Piúma e quem escolheu 
Piúma como sua terra. Muito embora a pessoa nunca tenha 
pego um barco para ir pescar ou não saiba nem o que é 
um empate no anzol, com certeza, no seu modo de agir, 
no seu modo de comer, de se comportar, de falar tem um 
pouco da cultura do pescador, tem um pouco desta gente 
brava de homens e mulheres forjados na dureza do mar, 
forjados nesta luta que é de enfrentar o mar para buscar o 
alimento e trazer até nossa mesa. A festa em homenagem 
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aos pescadores, na verdade é uma festa em homenagem 
a nossa gente, ao nosso modo de ser, ao nosso modo de 
falar, de agir, ao piumense, a quem nós somos”.   

O prefeito Paulo Cola acredita que é o momento de 
celebrar, é o momento de viver este novo tempo em que 
há pelo menos a expectativa de poder se abraçar mais, 
poder estar mais junto. “É o momento de celebrar a vida, 
celebrar este novo tempo que a cidade vive. Um tempo 
de esperança”.

Paulo assegura que trabalha para que o povo tenha 
mais autoestima, e possa viver numa cidade melhor para 
todos. Que haja serviços de qualidade e condições para 
que o cidadão tenha segurança, trabalho e condições de 
sustentar suas famílias, dignamente, na cidade onde vivem. 
“Algo que me motiva e me toca é conversar com o povo 
que recebe o visitante, é unanime em falar que, quem 
vem nos visitar tem encontrado uma cidade mais limpa, 
mais organizada, com o espírito mais feliz, com autoestima 
melhor. Isso é bom pra todo mundo”.

O prefeito convidou a todos para que venham 
celebrar juntamente com os pescadores a Festa de São 
Pedro. E deixou um recado que está no portal de entrada 
da Praça “Oenes Taylor”: “Sejamos corajosos! Avancemos 
para águas mais profundas”.

O prefeito Paulo Cola ladeado pelos secretários de Cultura 
Juares Taylor e de Turismo Thiago Zago



A 
Festa de São Pedro começou nesta 
sexta-feira, 24. E na primeira noite o pú-
blico curtiu demais a Banda Santarens 
que fez um showzaço e levou todos a 

dançarem até a última música. Alegria tomou conta 
da Praça Oenes Taylor.

Em seguida DJ Vitinho assumiu o comando da 
Festa e não deixou ninguém ficar parado até Fernanda 
Fontes e Welliton Ávila se apresentarem. Um show 
lindo, os irmãos em casa, demonstraram gratidão pelo 
retorno ao palco na Festa mais esperada de Piúma.

Realizada há 65 anos, o piumense aguarda e 
conta os dias para festejar com os pescadores. É 
considerada o maior da cidade e o mais importante de 
todos. Ontem, fomos conferir a abertura, o que vimos 
foi a gratidão dos ambulantes que este são todos da 
cidade e pagaram uma taxa simbólica de R$48.00 
para obterem a licença. 

Pais, crianças, jovens, adultos e idosos. Todos 
estavam com um espirito de alegria na primeira noite. 

A ideia da festa é agradecer e comemorar o dia 
do padroeiro do Pescador, São Pedro. O santo que 
seu Oenes Taylor, criador da Festa era devoto e de tão 
devoto que construiu uma capelinha para adoração.

SURGIMENTO
De acordo com o historiador, professor e doutor 

Leonardo Bourguignon, na década de 1870, o inglês 

Por Luciana Maximo

A FESTA DOS
 PESCADORES

Festeiro, seu Oenes Taylor criou a Festa dos Pescadores 
para homenagear o padroeiro

Empoderadas 
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Thomaz Dutton Junior, havia adquirido a fazenda Monte 
Belo, um trapiche e casas em Piúma. Ele precisava de mão 
de obra para desenvolver as propriedades que adquiriu, 
resolveu atrair imigrantes ingleses para trabalharem junto 
com negros, indígenas e mestiços, em suas terras. 

Bourguignon ressalta que em um território totalmente 
diferente de tudo o que conheciam, aquelas pessoas 
precisaram se reinventar para conseguir sobreviver aos 
perigos da floresta, às verminoses, à cólera, à malária e 
a uma série de desafios que ceifaram a vida de muitos, 
especialmente de seus filhos.

“Alguns Taylor, por exemplo, recusando-se a conti-
nuar em Monte Belo, se fixaram em Piúma se tornando 
exímios pescadores. Quase um século depois, um de seus 
descendentes, Oenes Taylor, fundou na beira do rio, em 
Piúma, uma capela em homenagem a São Pedro e junto 
com ela a tradicional festa comemorada, todos os anos, 
no dia do padroeiro local e data de aniversário de Oenes”.

As festas atraíam muita gente a cidade. Com a ajuda, 
de todos, seu Oenes enfeitava as ruas, e trazia várias 
atrações. Bandas de congos, jongos e a passagem pela 
fogueira não podia faltar. Assim, como as diversas brinca-
deiras realizadas no cais, muitas delas que se mantém até 
hoje. “Também realizava o baile da virada, que era sempre 
realizado por bandas militares, que logo após o baile saía 
pelas ruas, na madrugada, até o clarear do dia”, contou 
emocionada comentou a neta Fernanda Taylor.

Oenes Taylor foi festeiro por mais de 20 anos, dei-
xando de fazer a festa somente dois anos antes de sua 
morte, já contando com a ajuda de seu filho Arlécio.  



Por: Leonardo Bourguignon 

E
m 1860 as mal-
dades de dona 
H e l e n a  e r a m 
conhecidas nos 

arredores de sua fazenda, 
em São Mateus, interior de 
Anchieta. Mas, por uma des-
tas ironias do destino, um de 
seus filhos apaixonou-se por 
uma das escravas da proprie-
dade e teve um filho com ela. 
Envergonhada, resignada ou 
enternecida, Helena doou 
parte das terras para o neto e 
os outros escravos que traba-
lhavam na fazenda. Entre os 
agraciados estavam os pais de 
Amarolina Ramos Mendes, um 
dos ícones do artesanato de 
conchas em Piúma. 

Em algumas tarefas na 
roça os moradores de São 
Mateus organizavam muti-
rões contando com o apoio 
de moradores de outras co-
munidades. Em uma dessas 
empreitadas, Amarolina, ain-
da adolescente, conheceu 
seu grande amor, Clarindo 
dos Santos, membro de uma 
pequena comunidade negra 
que existia no Baixão, hoje 
Nossa Senhora da Penha, em 
Piúma. Apaixonados, o casal 
resolveu morar junto, em uma 
pequena cabana, feita de pa-
lha, próxima à casa dos pais 
de Clarindo. 

Naquela época, Clarindo 
já havia abandonado a vida de 
agricultor e conseguira uma 
vaga em um barco de pesca 

CENTENÁRIA  
AMAROLINA

Catadora, marisqueira e mãe, dona Amarolina tem uma história 
e um legado que orgulha Piúma

Empoderadas 
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Dona Marolina viveu dias difíceis, criou 10 filhos, mas 
construiu uma história digna de homenagens

em Piúma. Dali para mudarem-se 
com os três filhos para a pequena 
aldeia de pescadores, foi uma 
questão de tempo.

Foram tempos difíceis aque-
les. Preocupada com o futuro 
dos filhos, Amarolina dividia o 
cotidiano das crianças com a 
escola e o apoio nas diversas 
atividades que desenvolvia para 
afastar o fantasma da fome que 
assombrava muitas famílias na 

vila de Piúma. Amarolina e 
as crianças se desdobravam. 
Buscavam água nas cacimbas 
que ficavam do outro lado da 
comunidade e entregavam 
nas casas, em troca de alguns 
trocados. Vendiam também 
lenha catada na mata e sururu 
que arrancavam nas pedras. O 
pouco arrecadado era usado 
para comprar querosene, ovos 
e fubá para fazer polenta.



N
a  d é c a d a 
de 1960, já 
morando no 
Limão, Dona 

Marolina, como era popu-
larmente conhecida, des-
cobriu uma nova oportu-
nidade, o artesanato de 
conchas. Ela então se tor-
nou uma das primeiras ca-
tadeiras de conchas do lu-
gar, atividade que exerceu 
diariamente até os 90 anos. 
Com um lenço amarrado 
na cabeça, flexionada sem 
sequer dobrar os joelhos, 
Dona Marolina selecionava 
as conchas que o mar lan-
çava na areia. Parecia estar 
eternamente ali como se 
fosse parte integrante da-
quela paisagem. Sua prin-
cipal compradora era Dona 
Carmen Muniz, a responsá-
vel pela apresentação do 

por Luciana Maximo

CLARINDO 
E MAROLINA Dona Marolina

Não dança de 
pé na areia

Pois o seu vestido 
Está parecendo de 

uma sereia 

Empoderadas 
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berrante. Na proa de “A Luz 
do Dia”, Clarindo tocava e 
acenava para a família e 
amigos. A festa atravessou 
a madrugada.

A animação foi seme-
lhante a que invadia a “Festa 
de São Pedro” quando, a 
convite do festeiro, Oenes 
Taylor, o jongo organizado 
por João de Quirino, com 
seus reluzentes dentes 
de ouro, se apresentava 
junto com o grupo de São 
Mateus. Naquelas noites, 
cantando e dançando na 
roda do jongo, Clarindo e 
Marolina se transformavam 
em um casal real e rece-
biam as homenagens como 
a entoada por um índio, 
que há algum tempo havia 
abandonado a mata e se 
mudara para a comunidade

Em 11 de setembro de 
2018, já com 101 anos, a 
sereia marisqueira e cata-
deira de conchas resolveu 
que já estava na hora de 
ir-se embora encontrar com 
seu amor, Clarindo. Para 
os que ficaram em terra 
firme, restam as lembran-
ças e ensinamentos dessa 
guerreira, que como outras 
piumenses, fez do mar e no 
mar sua razão de viver.

Dona Marolina catava conchas, tirava sururu e vendia no 
prato. Carregava água na cabeça, cortava e vendia lenha

artesanato de conchas de 
Piúma ao mundo.

Mas, o mesmo mar que 
alimentava Marolina, tam-
bém lhe pregava peças. 
Um dia seu esposo saiu 
para pescar em uma viagem 
prevista para demorar dois 
dias. Quatro dias depois e 
o desespero tomava conta 
de todos. Numa época em 
que os barcos dependiam 
dos sopros dos ventos para 
retornarem à praia, parentes 
e amigos dos tripulantes 
cumpriam o angustiante ritu-
al de sentarem-se na ilha do 
Gambá à espera de notícias 
ou de avistarem no horizonte 
o barco desaparecido.

Quando a noite do 
quinto dia começou a to-
mar conta da paisagem, 
Marolina reuniu as crianças 
e iniciou a peregrinação de 
volta para casa. De repente, 
todos ouviram o som de um 



A
rtisticamente ele é Sir Lwke Michael. Filho de pais 
envolvidos com música e arte. O pai toca harpa e 
acordeon. A mãe rege grupos musicais de crian-
ças, adolescentes e da melhor idade. Era muito 

comum para Lwke Michael e os irmãos ouvir os pais ensaiando 
instrumentos e cantando diariamente em vários cômodos da 
casa.

Michael é presença confirmadíssima na “Festa dos 
Pescadores”, o palco é, para ele, como a música. Ele a via, 
diariamente, envolvida em processos criativos de encenações 
teatrais e musicais dos grupos liderados por pela mãe. Não tinha 
como não ser artista. “Eu e meus irmãos fomos privilegiados por 
termos em casa essas referências que foram importantíssimas 
pra nos conduzirem à vontade de também fazer Música e Arte! 
Sempre testemunhávamos minha mãe debruçada sobre cópias 
de músicas e pilhas de Fitas K7 e CDs selecionando repertório 
pra os musicais que ia realizar, criando os figurinos, passando 
várias horas direcionando os ensaios dos grupos, tocando violão, 
cantando músicas que ela mesma escrevia e outras de cantores 
que ela admirava”. 

Fazendo parte de uma família de pais assim, Lwke era en-
volvido por música e arte desde quando ainda estava no útero 
de sua mãe e, depois, ela o inseriu e a seus irmãos nos grupos 
infantis à quem ela ensinava música. “Com apenas 5 anos fiz ofi-
cialmente minha primeira apresentação musical fora dos grupos: 
foi um dueto com minha irmã. Influenciado por uma infinidade 
de artistas internacionais como Michael W. Smith, Madonna, 
Newboys, Avalon, Petra e nacionais como a icônica Marina de 
Oliveira. Decidi continuar seguindo na música e nas artes como 
solista. Eu aprendia e ensaiava, em casa, todos os dias, as músi-
cas desses e de outros artistas. Nas sociedades em que estava 
inserido, nunca foi fácil encontrar músicos dispostos a abraçar 
meu trabalho, formando uma banda de apoio para tocar meus 
repertórios. Por ser um trabalho muito vanguardista para aqueles 
tempos e sociedades em que eu vivia, os músicos a quem eu 

Por Luciana Maximo

ARTE É SUA VIDA
Lwke Michael se apresenta domingo, 26, 

com uma performance durante o Show de Calouros

Empoderadas 

FESTA DE SÃO PEDRO PIÚMAFESTA DE SÃO PEDRO PIÚMAESPECIAL SÁBADO
25 DE JUNHO 2022

07

tinha acesso, sempre recusavam minhas solicitações de que 
me acompanhassem na execução das músicas. Destro dessa 
realidade os instrumentais sem vocais principais das músicas 
de seus álbuns que os artistas disponibilizavam pra consumo 
do público (os chamados “Playbacks”) foram literalmente “A 
Salvação” pra que a continuação de minha formação musical 
fosse possível”. 

De todos os inúmeros gêneros musicais que influencia-
ram o artista, os principais foram o Rock and Roll, Pop e Dance 
Music. Contudo, a Dance Music foi o gênero musical que 
adotou como o principal estilo pra composição e produção 
das músicas autorais e performances. Aguarde para conferir 
no palco da “Festa de São Pedro”.  A matéria completa do 
artista você vai conferir no site.
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U
ma das duplas 
m a i s  q u e r i -
das do Brasil, 
M u n h o z  e 

Mariano, estará em Piúma, 
pela primeira vez. Os charmo-
sos cantores se apresentarão 
no domingo, 26, na “Festa de 
São Pedro”. 

A dupla, que ficou conhe-
cida no país todo com o hit 
da música “Camaro Amarelo”, 
sobe ao palco às 23h00 e 
promete enlouquecer a mu-
lherada. Quem quiser garantir 
um lugar mais perto do palco 
deverá chegar à Praça Oenes 
Taylor mais cedo. “O pau vai 
quebrar de quina”.

De origem simples, os 
músicos trazem na bagagem 
a trajetória que começou em 
pequenas apresentações em 
postos de gasolina e casas 
de shows, com salários que 
variavam de R$150 a R$350 
reais por show, ou apenas 6 
latinhas de cervejas. Sofreram 
preconceito devido ao nome 
pesado Munhoz & Mariano e 
ao timbre grave de Mariano, 
em contraste com a conheci-
da voz aguda (predominante 
na música sertaneja), além do 
fato de abusar da sexualidade 
em suas coreografias.

Munhoz e Mariano estão 
na estrada do sertanejo há 
mais de 15 anos. Mas, foi há 
exatamente uma década 
que a carreira deles deu uma 
guinada. Tudo por causa 

Da Redação

CAMARO 
AMARELO

Empoderadas 

A dupla Munhoz 
e Mariano se 
apresentará 

neste domingo, 
26, na “Festa 

dos Pescadores”, 
em Piúma
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do hit “Camaro Amarelo”. O 
curioso é que eles quase não 
gravaram a música que rapi-
damente virou um fenômeno 
nas rádios e na internet.

A dupla é formada pelos 
amigos de infância Raphael 
Calux Munhoz Pinheiro, mais 
conhecido como Munhoz, e 
Ricardo Mariano Bijos Gomes, 
mais conhecido como Mariano. 
Ambos nascidos em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul.
Em 2011, a dupla lançou 

seu primeiro DVD ao vivo, em 
uma casa de shows de Campo 
Grande. Em 2012 foi lançado 
o segundo álbum da dupla, 
em CD e DVD nomeado “Ao 
vivo”, em Campo Grande,Vol. 2. 
Seu single, “Camaro Amarelo”, 
atingiu a primeira posição da ta-
bela brasileira compilada pela 
Crowley Broadcast Analysis.



H
omenagem mais que merecida. 
A família de Carlos Alberto Taylor, 
o querido Babo de Piúma, que 
faleceu em novembro do ano 

passado promoverá a Festa que ele criou há 
muitos anos com objetivo de abençoar famílias 
necessitadas da cidade que ele dedicou a sua 
vida. 

A “Festa de Babo” ficou dois anos sem 
acontecer, primeiro por conta da Covid-19 em 
2020, ocasião em que a Festa de São Pedro 
ocorreu de forma virtual, e, no ano passado, 
Carlos Alberto adoeceu e não pode realizar a 
sua festa, na Rua Jair Cardoso Novaes, a Rua 
das Peixarias, no Porto.

A filha de Babo, Maria Luíza Demétrio de 
Amorim Taylor contou ao jornal que este ano a 
festa será em homenagem ao pai. Uma vez que 
o evento já é uma tradição, todas as edições da 
Festa dos Pescadores ele organizava e todas 
com a mesma finalidade: ajudar uma família que 
estivesse passando por um momento difícil. A 
festa sempre ocorreu no domingo. “Todo ano 
ele fazia, ele não fez nestes dois últimos anos 
por conta da pandemia. O ano passado ele ficou 

Por Luciana Maximo

“FESTA DE BABO”
doente, este ano ele não está aqui e nós vamos 
fazer em homenagem a ele”, disse Luíza.

Luíza relatou que Babo fazia a festa porque 
não tinha nada no dia de domingo, durante o dia, 
só se caísse no dia 29. “Eles faziam alguma coisa 
na rua, mas ele também estava fazendo, porque 
a rua ficava um tédio, não tinha movimento, e ele 
fazia a festa. Ele colocava música ao vivo, pagode 
com Berola ou forró com Betinho. Eram os dois 
cantando, ele começou a fazer o bingo, chegavam 
as pessoas pedindo ajuda financeira, ou porque 
estavam passando por alguma necessidade. Ele 
decidiu fazer o bingo para ajudar uma família”.

Uma das primeiras festas foi para ajudar 
no funeral da esposa do pescador Bil e logo em 
seguida no funeral do próprio pescador. “Mas 
ele já fez bingo para ajudar a consertar telhado, 
já fez para ajudar Yanca, fez para um rapaz que 
teve um problema com mordida de mosquito e 
este ano será para ajudar a Lais (menina que foi 
baleada enquanto brincava) e a Rosana, que teve 
a casa incendiada recentemente”.

A “Festa de Babo” começou na Festa de 
São Pedro. A rua, no dia de São Pedro, sem essa 
festa, não tem graça. O bingo este ano é de uma 
TV de 50 polegadas e está sendo vendido na 
Peixaria e na Distribuidora em frente, e tem ou-
tros locais, também, vendendo. Há também uma 
rifa de um tanquinho, uma TV de 39 polegadas 
e vários outros brindes doados pelo comércio. 
Além do bingo e os shows, será comercializado 
almoço, um delicioso bobó de camarão, chur-
rasco com vinagrete e feijão tropeiro, marmitas 
a partir de R$15.00.

A Festa este ano é em homenagem 
ao criador do evento, quem teve 

ideia de fechar a rua, com um palco, 
música e bingo para ajudar famílias 

que estivessem precisando 

Empoderadas 
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C 
Cria de Piúma, 
o cantor Victor 
Rosa está feliz da 
vida com a sua 

participação no palco principal 
da “Festa de São Pedro”, no 
dia do padroeiro. Ele finaliza 
o evento com um show super 
bacana no dia 29. 

Victor comentou com a 
reportagem que canta desde 
a adolescência. Já fez dupla 
com Fernanda Fontes e muitas 
participações em diversas ca-
sas de shows. Mas cantar em 
casa, na festa mais importante 
da cidade, tem um peso a mais 
para ele. 

“Estou extremamente feliz 
por estar acontecendo essa 
festa clássica, depois de tanto 
tempo pausada, por causa das 
limitações da pandemia. Sou 
nascido e criado nesta cidade, 
de família tradicional de pesca-
dores e tenho muito orgulho da 
nossa gente que amo muito. 
Esse show é um dos sonhos 
que tenho e que está se reali-
zando. Coração a mil. Preparei 
um repertório com músicas do 
momento e outras clássicas 
que nunca podem faltar numa 
apresentação. Quero agrade-
cer a Deus primeiramente e a 
Prefeitura de nossa cidade que 
está nos proporcionando esse 
momento”.

Victor também é composi-
tor e no violão, o artista sabe 
tudo e mais um pouco. O show 
dele está confirmado para às 
23h00 do dia de São Pedro. 

Da Redação

DE CASA 
Victor Rosa está super feliz com a volta da “Festa dos Pescadores”, e grato 

pelo convite para o show solo que fará no dia de São Pedro
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