
TRIO DA LUA  
        Forró Brincante  



      TRIO DA LUA – FORRÓ BRINCANTE 

 Trio da Lua nasceu em 

 dezembro de 2009 na 
prainha branca Guarujá, no 
Festival de verão do laricas 
bar. 

 O trio, que adotou o nome em 
homenagem à Luiz Gonzaga 
(também conhecido como  

 mestre Lua, faz pesquisas na 
cultura popular brasileira 
além do tradicional forró pé 
de serra. 



  FORRÓ BRINCANTE – NOVO SHOW 

 FORRÓ BRINCANTE 

 Pesquisa feito nos 

artistas brincantes do 

nordeste, onde tem o 

objetivo  forró brincante, 

 tocar, dançar e encenar  

durante o show fazer 

cortejos pelo espaço 

lado a lado com o 

público presente. 

 



TRIO DA LUA – FORRÓ BRINCANTE  
 

 

Em 2019 o Trio da Lua completa 10 ano de estrada, para comemorar  lança o show  

“ FORRÓ BRINCANTE ”Pesquisa  feito nos artistas brincantes do nordeste, onde tem 

o objetivo  forró brincante, tocar, dançar e encenar  durante o show fazer cortejos 

pelo espaço lado a lado com o público presente . O trio, que adotou o nome em 

homenagem à Luiz Gonzaga (também conhecido como Mestre Lua, faz pesquisas na 

cultura popular brasileira além do tradicional forró pé de serra, formado por  Zé da 

Lua (voz e zabumba)   Zé Junior do Acordeom (sanfona e voz ) e Ricardo Gonçalves  

(triângulo e voz). 

 

  

Apresentou-se por vários programas de Rádio e TV pelo Brasil.  

Programas de TV: Globo ( SPTV com a música Verdejando ao Vivo)   

Record (Programa Domingo Espetacular ) apresentação de Renata Alves para o Hoje 

em Dia ,   

NGT Programa Sabor de Família  

SBT Esquadrão da Moda, entre vários canais de internet 

 



      TRIO DA LUA – FORRÓ BRINCANTE  

                 FICHA TÉCNICA 

 Zé da Lua – Zabumba e Voz 

 Ricardo Gonçalves – Voz e Triangulo 

 Zé Junior – Acordeon e Voz  



ZÉ DA LUA 

 Ator brincante, produtor cultural, 
pesquisador de mestres de 
cultura, cantor ,compositor, 
ativista cultural e jornalista. 
Recebeu forte influência da 
cultura popular nordestina em 
sua formação no bairro de São 
Miguel Paulista, Adotou o nome 
Zé da Lua  em homenagem à 
Luiz Gonzaga (também 
conhecido como Mestre Lua em 
passagem por Juazeiro do Norte 
e Exu terra Natal de Luiz 
Gonzaga no Pernambuco. 



RICARDO GONÇALVES 

 Filho de pais do Interior do 
Cearense   RICARDO 
GONÇALVES  e natural de São 
Paulo, em 2005 iniciou sua 
trajetória  no forró, iniciando 
pela Banda Beira Kais, Trio 
Alambique, Os 3 do Bodoque, 
já acompanhou Oswaldinho do 
Acordeom, Miltinho Edilberto, 
Mahatma Costa. 

 Tocando seu triangulo de 
forma única com voz 
marcante, com influencias 
musicas de Luiz Gonzaga, 
Mestre Zinho e Marines .     

   

 



 ZÉ JUNIOR DO ACORDEON 

 Natural do Ceará,  lugar onde iniciou sua 
carreira artística nos anos 90, em 2006 migrou 
para São Paulo em busca de novas 
oportunidades artísticas. 

 Em 2012  fez turnê pela  Europa ,  passando 
por Milão,  Verona, Turino, Nápoles e Roma.  

 Foi selecionado para o comercial da Quina de 
São João em 2014, onde atuou como 
protagonista e sanfoneiro, gravação  em 
Cabaceira na Paraíba . A cidade conhecida 
como  (ROLIÚDE NORDESTINA )  

  Se  apresentou no congresso internacional de 
tintas, com representatividade de vários 
países, tocando Hino Nacional. 

 Em São Paulo se apresentou com Trio 
Cristalino, Xote de Praia , Severina além de 
meu trabalho artístico.  

 Em 2018 foi convidado para entrar no Trio da 
Lua , com Ricardo Gonçalves e Zé da Lua .  

   

 



CONTATOS  

WhatsApp : 11 96657.8677  

Email: triodalua@gmail.com  

Intagram : @triodalua  

Youtube (Vídeos) Trio da Lua 

Palco MP3 Músicas – Trio da Lua 

Site: www.triodalua.com 

Produção Zé da Lua Produções  

www.zedalua.com    

mailto:triodalua@gmail.com
http://www.triodalua.com/
http://www.zedalua.com/

