
FICHA TÉCNICA



OS SÓBRIOS

Davi Silvino 

Mestre em ensino de música, professor regente de corais
diversos em Fortaleza e grande vencedor do importante Festival de

Música da Meruoca, Davi Silvino é um artista de mão cheia, um
compositor com diversas parcerias no Ceará.

Instrumento - guitarra e voz 
Signo – aquário

Cor favorita – branco
Hobby – comer

Fato constrangedor – era ébrio e após vexatórias e
corriqueiras cenas de embriaguez se tornou sóbrio.



OS SÓBRIOS

Tom Lacerda

Instrumentista com passagens em várias banda de rock de
Fortaleza, Tom Lacerda é um violonista de peso, além de tocar

guitarra e baixo no grupo.
Instrumento – violão e guitarra  

Signo – virgem
Cor favorita – marrom

Hobby – dormir
Fato constrangedor – se separou da mulher após pular a

cerca da casa da cunhada.



OS SÓBRIOS

Marcola Oliveira

Instrumentista virtuoso, requisitado no mundo gospel e fora
dele, Marcola é arranjador e estudante de música pela

Universidade Estadual do Ceará.
Instrumento – Teclado e 2.ª Voz 

Signo – aquário
Cor favorita – azul

Hobby – treinar arpejos até sangrar
Fato constrangedor – está sob ameaça por parte da igreja em

que congrega por estar inserido nesta banda.



OS ÉBRIOS

Samyr Cruz

Músico, compositor e escritor, Samyr Cruz adquiriu bastante
experiência ao longo dos anos (como tecladista), além de projetos

solos e parcerias diversas como compositor.
Instrumento – bateria e 2.ª Voz 

Signo – virgem
Cor favorita – roxo

Hobby – beber
Fato constrangedor – “Top Secret”.



OS ÉBRIOS

Romulo Lopes

Guitarrista considerado em Fortaleza, compositor (e ex-
militar, rsrsr), Romulo também é integrante de uma renomada

banda cearense há mais de 15 anos e divide tal experiência com
projetos de sua crescente carreira solo.

Instrumento – baixo e voz
Signo – leão

Cor favorita – amarelo
Hobby – beber cerveja

Fato constrangedor – ele afirma categoricamente que foi
abduzido e é adepto da teoria dos astronautas do passado.


