Dentinho Arueira grava CD “Seu Brasilino”
Músico encerra trabalho de mais de dois anos com muita alegria, leveza e, claro, boa música

O músico, cantador, compositor e pesquisador Dentinho Arueira encerra mais um ciclo de sua
trajetória musical. Desta vez, “Seu Brasilino” vira CD, resultado de um show gravado ao vivo em janeiro
de 2012, na Liga da Sociedade Joinvilense, e que já virou marca registrada com o DVD, título de mesmo
nome, disponível para venda em sites e lojas desde o ano passado.
Agora, com o CD, Dentinho se prepara para uma série de apresentações que irá celebrar mais
este momento em sua carreira. Mas este trabalho tem um sabor especial, afinal, o cantor faz uma
homenagem ao pai Brasilino Lopes de Souza, que lhe incentivou e ajudou na busca do seu sonho de
seguir carreira como músico.
A primeira apresentação está marcada para o dia 21, quarta, na Cachaçaria Água Doce (confira
horários abaixo), dia 22 é o Mercado Público que vira palco para esse cantador, dia 23 é a vez do Big
Point, na praia de Enseada, em São Francisco do Sul, e no dia 6 de junho Dentinho se apresenta no
Capitão Space, de volta a Joinville. Haverá ainda apresentações em Rio do Sul, Porto Belo e Brusque.
O trabalho autoral “Seu Brasilino” reúne 16 canções e é carregado de muita poesia que
reverencia a terra, o povo, os costumes e as crenças, tudo feito com amor, carinho e, claro, muita
dedicação. A prensagem do CD “Seu Brasilino” só foi possível graças aos SIMDEC, via Fundação Cultural
e Prefeitura de Joinville. Você pode adquirir o CD Você pode adquirir o CD nos locais das apresentações
ou em contato com o artista pelo e-mail dentinhoarueira@gmail.com. Cada um custa R$ 15.
Conheça
Sites: www.dentinhoarueira.com
www.seubrasilino.com
Facebook: www.facebook.com/pages/Dentinho-Arueira

Agende-se
O quê: Dentinho apresenta o CD “Seu Brasilino”
Quando, onde e horários:
Dia 21 – Cachaçaria Água Doce, às 20h30
Dia 22 – Mercado Público, às 19h
Dia 23 – Big Point, na praia de Enseada, em São Francisco do Sul, às 20h30

Dia 6 de junho – Capitão Space, às 20h30
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