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A brilhante cantora Maria Dapaz lança seu mais 
novo CD recheado de canções nordestinas  

Álbum fonográfico 
 
“Da Cor Morena”, é a faixa título do novo álbum 
fonográfico da cantora Maria Dapaz, que começa a 
chegar às principais lojas de disco do país. O CD 
com 14 faixas, é um passeio pela cultura 
nordestina. Neste trabalho a pernambucana de 
Jaboatão dos Guararapes, interpreta grandes 
sucessos a exemplo de Morena do Mar, de Dorival 
Caymmi, uma canção do mar, que faz nossa 
imaginação criar e recriar cenas, como estender 
uma rede em baixo da sombra de uma árvore e 
tirar aquele cochilo gosto. Nesse trabalho podem 
ser ouvidos clássicos como: Xote das Meninas e 
Juazeiro, do saudoso Luiz Gonzaga. Na primeira 
interpretação, Dapaz canta sua raiz com ar de 
realeza. Na segunda, sua voz faz-nos viajar ao 
sertão e ao lamento nordestino apesar de sua 
tristeza inserida na letra, ela nos emociona com 
seu vozeirão que Deus lhe deu. Da Cor Morena, 
canção que dá nome ao disco, de sua autoria com 
o compositor Jotta Moreno, é uma letra que 
recheia qualquer trilha sonora. Vai nessa Brasil, é 
a faixa bônus CD, que promete ser o hit da copa do 
mundo, a letra é de Jotta Moreno.  
  

 

Aniversário  
 
  O show de calouros realizado na esplanada municipal, sábado, à noite, em Ichu, marcou o oitavo 
aniversário da Independente FM. A programação enriquecida com a presença dos cantores Joilson Silva 
(Foto Abaixo), do grupo Coisa Nossa, Elmo e Delson e Musical Eventu’s, contou com bom número de 
populares. Mais uma vez o vocalista Joilson Silva, foi apontado como a grande atração do evento.  




