Adriano Souza Cozac nasceu em 7 de fevereiro de 1979 e teve sua trajetória iniciada na
grande Goiânia, sua cidade natal onde trabalhou com uma equipe de dança que engajou sua
vinda para Caldas Novas.
Em abril de 1999 teve seu filho Victor Cozac, fruto de seu primeiro casamento, no mesmo
ano em que veio para a cidade. Aqui Adriano foi chamado pelo Grupo DiRoma para participar
de um carnaval, sendo assim ganhando visão na cidade e espalhando seu trabalho com a
dança. Em seguida passou a trabalhar no SESC com recreação, dança e animação.
Ficou conhecido na cidade pelo seu fusca branco, seu primeiro veículo. Dalí em diante, ele
levou seu trabalho para diversas redes de hotéis e Resorts, tais como Di Roma, Hot Park, Lagoa
Quente e outros. Com isso, seu mercado teve crescimento, chegando então a ser chamado
para a rede de Hotéis Golden Dolphin em 2007 através de Vanter Júnior, empresário do hotel
em questão no qual viu em Adriano seu grande talento e assim teve um papel muito
importante para o seu crescimento. Este foi o passo no qual Adriano teve a maior ascensão da
sua carreira de entretenimento e foi ali que seu trabalho como humorista alavancou e ganhou
uma maior visibilidade na mídia.
Adriano conseguiu atrair grande público com seu jeito humorado e espontâneo, criou alguns
personagens tais como “Milho Rico” e “Priscilla rainha do cerrado” e assim foi chamado para
participar do programa Anna Hickman da Record.
Em toda sua carreira, ele sempre levou o nome de Caldas Novas consigo, representando nossa
cidade em grandes shows de humor, eventos, cerimônias, convenções, entrevistas e
inaugurações de parque aquáticos.
Em 2012 Adriano conheceu Michel Humorista, um dos maiores comediantes do estado de
Goiás, que hoje trabalha na Record e interpreta os personagens Zé Golinho, Cobra Nini, Mano
Zoin dentre outros. Juntos fizeram diversas apresentações pelo Brasil inteiro com a
participação de José Helto que faz o cover Michael Jackson.
No ano seguinte Adriano conheceu Déborah Cozac, sua atual esposa que está sempre ao seu
lado acompanhando, ajudando e dando apoio em todos os seus passos e conquistas. Juntos
possuem uma empresa de fotografias e recreação aliada ao Hotel Golden Dolphin.
Adriano Cozac é o único no mercado de entretimento em Caldas Novas que já levou o nome
da cidade para o Rio de Janeiro, Porto Seguro- BA (onde existem as barracas mais agitadas em
termo de entretenimento) Macapá, São Paulo, Minas Gerais e demais estados. Foi o único a ir
com capitação de grupos para praias, dando hidroginásticas e shows com músicas goianas.
Hoje Adriano é um grande ícone do entretenimento goiano e um dos maiores Humorista do
estado, espalhando seu nome e o nome da nossa cidade por todo território Brasileiro.
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