
Nascido na Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Thauan, mais conhecido como "EL 
PAVUNA", foi revelado como uma nova potência musical nas rodas cariocas pelo coletivo 
autoral "Aos Novos Compositores", que desde 2015 acontece na Lapa (RJ).  Este foi um ponto 
de partida para os palcos por onde o artista vem se apresentando. E é na Pavuna que ele 
comanda a roda de samba mensal "Feirinha do Pavuna", que faz parte do calendário local. 

Essa trajetória ascendente contabiliza uma gravação em dueto com o mestre Jorge Aragão, logo 
em seu álbum de estreia, "Vide o Céu da Zona Norte às Cinco e Meia" (2021), que tem a 
consagrada produção de Wilson Prateado. A faixa de trabalho, "O Amor Não Vai Morrer", um 
samba romântico autoral, entrou em importantes playlists editoriais do Spotify, como "Pagode 
Romântico" e "Pagodin". Já o single "Dia Branco" circula nas rádios e seu clipe em programas 
dos canais BIS, Multishow e Music Box Brazil.

Embalado pelo lançamento de seu primeiro álbum de carreira, "Vide o Céu da Zona Norte às 
Cinco e Meia", o cantor faz  show dia 6 de agosto, às 20h, no Centro Cultural Cesgranrio, no Rio 
Comprido, Zona Norte do Rio. No repertório selecionado, os destaques vão para os partidos-
alto, e para os sambas-canção, tanto de safra própria quanto de bambas da música brasileira. 

EL PAVUNA ouvia muito os grupos de pagode que fizeram sucesso nos anos 90 e essa é uma 
referência bastante presente em suas músicas. O show faz um passeio por essas obras  que 
serviram de inspiração,  experiências do artista e, além de canções que estão no seu primeiro e 
recém-lançado disco, como "Minha Sogra é Boa Demais" (EL PAVUNA), "Jurei" (EL PAVUNA / 
Daniel Rozadas / Lucas Machado) e "Sheila" (EL PAVUNA / Daniel Rozadas / JP Ribeiro), tem 
clássicos do samba como "Feirinha da Pavuna" (Jovelina Pérola Negra) e "Pra Não Deixar Morrer 
um Grande Amor" (Almir Guineto / Celso Leão / Wilson Passarinho).  

No palco, EL PAVUNA (voz e banjo) vai estar acompanhado por Jorge Sant'Anna (violão e voz), 
que assina a direção musical do show; Adauto Hermógenes (cavaquinho e voz); Alex Brignes; 
Leandro Ezequiel e Cadé (percussão); Gui Rodrigues (bateria); Lennon Kurz (teclado) e André 
Lydia (contrabaixo).
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