Artistas e Produções
Confira a lista de todos os artistas com quem o produtor Dudu Borges já
trabalhou e quais trabalhos desses artistas ele produziu.
Michel Teló
Release
Michel Teló é um artista que canta, toca, dança e põe a moçada pra ferver de
alegria. Sua trajetória de sucesso fez história e mudou a cara da música
sertaneja no Brasil. Com humildade e muito trabalho, Michel canta e encanta
legiões de fãs há mais de 16 anos e agora, em carreira solo, continua a
animar multidões em todo o país. Ele tem uma missão: levar o sertanejo para
terras nunca antes visitadas pelo gênero. Já alcançou repercussão global,
conquistou espaço no exclusivo clube do axé e dos trios elétricos baianos.
Produção / Arranjos
- Sunset – Som Livre (2013)
- Na Balada – Som Livre (2011)
- Ao Vivo Em Lages – Som Livre (2010)
- Balada Sertaneja – Panttanal Disco (2009)

Jorge & Mateus
Release
Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo
universitário os goianos Jorge & Mateus, da cidade de Itumbiara, interior de
Goiás, ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das
principais duplas sertanejas do Brasil. “Aí Já Era”, produzido por Jorge &
Mateus e Dudu Borges, garantiu a dupla o segundo disco de ouro. O trabalho
traz músicas como “Amo Noite E Dia”, “Mil Anos”, “Tempo Ao Tempo”, “Aí Já
Era” e “Chove, Chove” que são destaques das principais rádios do país.
Produção / Arranjos
- Os Anjos Cantam – Som Livre (2015) – Ainda Não Lançado
- Live In London – At The At The Royal Albert Hall – Som Livre (2013)
- Jurerê – Universal Music (2012)
- Aí Já Era – Universal Music (2010)

Luan Santana
Release
Hoje em dia, Luan Santana é citado como um dos maiores cantores de
sertanejo universitário. As letras das músicas de Luan são umas das mais
acessadas na internet e já figurou entre os mais populares da internet logo a
frente de cantores como 50 Cent, Coldplay, Britney Spears e Kesha na
parada Social 50 da Billboard.
Produção / Arranjos
- Luan Santana Acústico – Sony Music (2015) – Ainda Não Lançado
- O Nosso Tempo É Hoje – Som Livre (2013)

João Bosco & Vinícius
Release
Música sertaneja para o público universitário. Esse é o estilo da dupla João
Bosco & Vinícius. Os dois se conheceram em Coxim-MS quando tinham
apenas 10 anos e, três anos mais tarde, em 1994, começaram a cantar
juntos. A dupla já foi indicados ao Grammy Latino, com o CD “Coração
Apaixonou”, e também já fizeram shows fora do país, nas cidades de Boston,
e Newark em 2010 e Madri, Londres, Lisboa e Porto em 2011. Todos os
shows com lotação máxima.
Produção / Arranjos
- A Festa – Universal Music (2012)
- Coração Apaixonou – Sony Music (2010)
- Curtição – Sony BMG (2009)
- João Bosco e Vinícius – Sony Music (2011)
- Acústico Pelo Brasil – Unimar (2007)

Fernando & Sorocaba
Release
Fernando & Sorocaba ganharam esse destaque por meio de suas canções,
com as quais conquistaram um público fiel em diferentes faixas etárias e

classes sociais. Com um estilo country e moderno, conquistaram discos de
ouro e fama internacional, realizando shows nos Estados Unidos e Europa. O
show de Fernando e Sorocaba é considerado entre os contratantes um dos
principais do segmento. Eles estão presentes nos principais rodeios do Brasil,
assim como nas principais festas agropecuárias.
Produção / Arranjos
- Homens e Anjos – Som Livre (2013)

Bruno & Marrone
Release
Com 28 anos de carreira Bruno & Marrone são os artistas brasileiros com
maior expressão em rádio nos últimos 14 anos, de acordo com recente
pesquisa encomendada à Crowley Broad Cast pela revista especializada no
mercado fonográfico – Sucesso CD – . Um dos fatos que atestam a
veracidade da pesquisa é o de que em 2014 a música mais tocada em todos
os gêneros foi “Vidro Fumê.
Produção / Arranjos
- Agora – Sony Music (2014)
- Pela Porta da Frente Ao Vivo – Sony Music (2012)
- Juras de Amor – Sony Music (2011)
- Acústico II – Vol. 2 (Faixa “Carnaval”) – Sony BMG (2007)
- Acústico II – Vol. 1 (Faixa “Não Faz Mais Isso Comigo”) - Sony BMG (2007)
- Ao Vivo Em Goiânia (Faixa “Não Posso Ter Medo De Amar”) – Sony BMG
(2006)

Lucas Lucco
Release
Lucas Lucco é um cantor mineiro de 22 anos que vem contornando todos
esses tabus, com direito até a assédio nas ruas e média de 25 shows por
mês, com casas invariavelmente cheias. O segredo desse sucesso, claro, é a
internet, ferramenta perfeita para encurtar a distância entre o público e
músicos iniciantes. É através dela – do Facebook, sobretudo, onde Lucas
agrupa mais de 2.000.000 fãs.
Produção / Arranjos

- O Destino – Sony Music (2014)
- Tá Diferente (Faixas “Toda Toda”, “Beijar A Queima-Roupa”, “Coisa E Tal”,
“Mozão”, “Rainha”) – Sony Music (2014)

Marcos & Belutti
Release
A dupla Marcos & Belutti foi formada no final de 2007. Apresentados por
Bruno (Bruno & Marrone) e Edson (Edson & Hudson) não poderiam imaginar
que o sonho de conquistar espaço na fama estaria muito perto. Em Março de
2008, Marcos & Belutti sobem pela primeira vez juntos no palco do Villa
Country, para gravar seu primeiro CD/DVD intitulado “Marcos & Belutti – Ao
Vivo. O disco “Nosso Lugar”, lançado em 2010, veio com uma pegada
voltada à música sertaneja universitária, mas com estilo próprio, moderno e
irreverente. O segundo DVD “Sem Me Controlar – Ao Vivo”, gravado em 2011
no Estância Alto da Serra, com a participação especial de Bruno & Marrone,
João Bosco e Vinicius e Michel Teló, foi um divisor de águas na carreira da
dupla. Em 2013, Marcos e Belutti gravaram o terceiro DVD de carreira, em
São Paulo.
Produção / Arranjos
- Cores – Som Livre (2012)
- Sem Me Controlar - Som livre (2012)

Cristiano Araújo
Release
Talento musical, voz marcante e simplicidade são as palavras que definem o
sucesso nacional e internacional do cantor, instrumentista e compositor
Cristiano Araújo. Nascido em Goiás, cresceu com a influência da música
sertaneja. Parte da quarta geração de músicos da família, aos 6 anos de
idade ganhou seu primeiro violão e aos 10 compôs sua primeira canção. A
partir daí, o trabalho árduo trouxe o amadurecimento artístico em sua
carreira.
Produção / Arranjos
- In The Cities – Ao Vivo Em Cuiabá – Som Livre (2014)

Fiuk

Release
Fiuk, é um cantor e ator brasileiro, filho do cantor Fábio Junior. É ex-membro
das bandas No Name e Hori e desde 2010 decidiu seguir carreira solo. Em
parceria com Jorge Ben Jor, gravou a música "Quero toda noite", em 2011. O
single do dueto foi um sucesso. No mesmo ano, lançou a música "Sou eu".
Produção / Arranjos
- Sou Eu – Warner Music (2011)

Fábio Jr.
Release
Desde o início da adolescência, de Fabio Jr, os programas musicais na
televisão foram sua grande paixão e, estimulado pelo violão presenteado pelo
pai, Fábio formou um trio vocal com seus irmãos. Naquela ocasião, o
estímulo para o prosseguimento na carreira artística veio por um elemento
externo – um diretor de televisão que desafiou o empenho do cantor
adolescente ao dizer-lhe que ele não sabia cantar, mas que poderia dedicarse à dramaturgia. Mas a paixão pela música permaneceu e felizmente
também o estímulo dos pais. Mas Fábio Galvão queria ser conhecido com
seu próprio nome e, principalmente, cantar em português.
Produção / Arranjos
- Finalizando Disco

Jorge Ben Jor
Release
Jorge Ben Jor é um guitarrista, cantor e compositor brasileiro. Seu estilo
característico possui diversos elementos, entre eles: rock and
roll, samba, samba rock (termo que gosta de usar), bossa
nova, jazz, maracatu, funk, ska e até mesmo hip hop, com letras que
misturam humor e sátira, além de temas esotéricos. A obra de Jorge Ben tem
uma importância singular para a música brasileira, por incorporar elementos
novos no suingue e na maneira de tocar violão, com características do
rock, soul e funk norte-americanos. Além disso, trouxe
influências árabes e africanas, oriundas de sua mãe, nascida na Etiópia.
Produção / Arranjos

- Gravando Em Estúdio

Maná
Release
Maná é uma banda de pop rock mexicana. Atualmente é uma das bandas de
rock latino de maior sucesso, vendendo cerca de 25 milhões de cópias pelo
mundo, e ganhando 3 Grammy Awards, cinco Grammy Latinos, cinco MTV
Video Music Awards Latin America, quatro Premios Juventud, e
nove Billboard Latin Music Awards. Após sucesso inicial na América Latina, o
grupo começou a ter exposição na Austrália e Espanha, e em seguida
garantiu popularidade nos Estados Unidos, Europa Ocidental, Ásia, e o
Oriente Médio.
Produção / Arranjos
- Você É Minha Religião: O Melhor do Maná (Faixa “Você É Minha Religião
feat. Jorge & Mateus”) – Warner Music (2012)

Dulce Maria
Release
Dulce Maria, é uma cantora, escritora, compositora e modelo mexicana.
Ficou conhecida mundialmente por fazer o papel da personagem Roberta
Pardo na telenovela adolescente Rebelde em 2004, até 2006. Participou de
diferentes grupos musicais, sendo um dos mais importantes o grupo RBD.
Com o RBD, Dulce María vendeu mais de 30 milhões de álbuns ao redor do
mundo, mas o grupo anunciou seu fim em 2008. Dulce partiu então para a
carreira solo, assinou contrato com a gravadora Universal Music e em 2010
lançou seu primeiro álbum em solo, intitulado Extranjera. Seu mais novo
trabalho é seu segundo álbum de estúdio “Sín Fronteras”.
Produção / Arranjos
- Sín Fronteras (Faixas “Lágrimas feat. Julión Álvarez” e “Si Tú Supieras”) –
Universal Music (2014)

Ricky Martin
Release
Ricky Martin é indiscutivelmente a principal figura da música latina de sua
geração. Sua compreensão instintiva de ritmo, a paixão pelo desempenho,
disposição para assumir riscos criativos e carisma natural levou Martin por

um caminho musical de arte e estrelato. Desde seus primeiros dias como um
performer, Martin sempre soube que, para ter uma carreira duradoura, a sua
evolução musical deve nunca acabar. É por isso que ele aperfeiçoou seu
espírito criativo, explorando a diversidade de gêneros musicais latinos.
Remix
- Vida – Sony BMG (2014)

Carlos Vives
Release
Carlos Vives, o homem que resgatou uma das melhores expressões
artísticas da Colômbia, foi destinado para o mundo da arte, especialmente a
música. E além disso, talvez inconscientemente, se tornaria uma
representação pura e honesta da cultura colombiana representando seu país
com sua honra e humildade.
Produção / Arranjos
- Faixa “Como Le Gusta a Tu Cuerpo ft. Michel Teló” – Sony Music (2013)

Bruninho & Davi
Release
Fãs do rock, do reggae, do pop, do country, da vaneira e do arrocha, esses
meninos saem do Mato Grosso do Sul para incrementar ainda mais a música
brasileira. Davi foi para o Sudeste quando o parceiro foi convidado por Dudu
para gravar um disco e sugeriu ter o velho amigo tocando guitarra e fazendo
backing vocal. Quando os dois tocaram, ninguém teve mais dúvida de que
nascia ali uma dupla diferenciada.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo Em Campo Grande – Sony Music (2014)
- Bruninho & Davi – Sony Music (2013)
- Proibido Para Menores – Sony Music (2011)
- Ao Vivo – Sony Music (2009)

Oba Oba Samba House

Release
A mistura do samba tradicional brasileiro com a modernidade da música
eletrônica. Essa é a proposta do Oba Oba Samba House: dar nova roupagem
às músicas consagradas no país e no mundo usando o House Music como
influência.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo No Rio – Sony Music (2014)

Aviões do Forró
Release
Desde o princípio o Aviões do Forró teve como característica marcante a
inovação. A começar pelo estilo diferenciado em produzir o forró que aos
poucos foi ganhando espaço não apenas na maioria dos estados do
nordeste. Somado a isso, o segredo para atrair o público esteve presente na
harmonia da banda assim como na alegria e irreverência dos vocalistas,
Solange Almeida e Xand Avião tornaram do Aviões do Forró uma realidade.
Produção / Arranjos
- Gravando Em Estúdio

Matheus & Kauan
Release
Os irmãos goianos Matheus & Kauan, naturais de Itapuranga, já nasceram
unidos pelo gosto musical e escolheram desde cedo à música como
profissão. A dupla teve início em 2010, ano esse que foi considerado o ano
de grande ascensão deles. A dupla hoje com 20 e 26 anos, tiveram sua
influência musical na infância, quando o pai deles já tocava e cantava para
eles.
Produção / Arranjos
- Mundo Paralelo – Som Livre (2013)

Henrique & Diego

Release
Henrique & Diego cantam juntos há doze anos, fortalecendo, ao longo deste
tempo, uma verdadeira amizade através da música. E assim, com vozes
marcantes, muito talento, simplicidade e dedicação, a dupla seguem levando
suas músicas apaixonadas e contagiantes pelas rádios e por shows pelo
Brasil, conquistando, com muita determinação e carisma, um lugar cativo nos
corações do público de todo o País.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo Em Campo Grande – Sony Music (2013)

Gustavo Mioto
Release
Gustavo Mioto começou a dedilhar seus primeiros acordes aos 6 anos de
idade. Buscando muito cedo aprimorar seus conhecimentos, matriculou-se
em um conservatório musical. Era o amor pela música crescendo a cada dia;
Seu primeiro CD tem o nome de “Fora de Moda”, devido a música de trabalho
que leva este nome, mas também contém outras músicas como a “Ela não
gosta de mim”, que já possui mais de 6 milhões de acessos no Youtube, e o
Re-edit “Quem ama sabe”. Em 2013, Gustavo gravou a Música “Eu Gosto de
Você”, onde teve a participação especial da Cantora Claúdia Leitte, música
esta, que permaneceu por várias semana no Top 10 das melhores Rádios.
Produção / Arranjos
- Ciclos – Ao Vivo Em Votuporanga – Sony Music (2014)

Thiago Arancam
Release
O tenor lírico brasileiro/italiano Thiago Arancam começou seus estudos na
“Escola Municipal de Música” de São Paulo e depois estudou na
Universidade Musical “Carlos Gomes”, onde se graduou “Canto Erudito” em
2003. Com apenas 22 anos ele ganhou o prestigiado “Prêmio Revelação” V
Concurso Internacional de Canto Erudito Bidu Sayão.
Produção / Arranjos
- IL Mondo – Sony Music (2014)

John Kip
Release
John Kip se apaixonou pela música logo cedo, com pouco mais de três anos
já cantarolava canções em inglês. Ainda na adolescência formou sua primeira
banda e aos 18 anos foi morar nos Estados Unidos. Dudu Borges assina a
produção do CD Adjustable e é parceiro de John em algumas composições.
Produção / Arranjos
- Adjustable – Independente (2010)

Gabi Luthai
Release
Gabi Luthai ficou conhecida principalmente por seus vídeos postados
no YouTube, com versões para músicas de funk, sertanejo e pop em geral.
Alguns de seus vídeos ultrapassam as 10 milhões de visualizações. Gabi
conta com mais de 5 milhões de seguidores no Facebook. Gabi já chegou a
cursar Engenharia civil e depois Direito, mas abandonou a faculdade para se
dedicar à música. Em 2014 lançou seu primeiro álbum de estúdio homônimo,
sendo o primeiro single “Corre”, produzido por Dudu Borges.
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Produção / Arranjos
- Corre – Sony Music (2014)

Victor & Matheus
Release
A dupla Victor & Matheus acredita que a música sertaneja é o marco da
cultura musical do Brasil. A dupla tem seu estilo próprio, sem perder portanto,
a influência recebida de ícones como Tião Carreiro & Padrinho, Chitãozinho
& Xororó e Chrystian e Ralf, resultando em uma proposta de trabalho, que
traz a mistura do ritmo raiz, da viola caipira (Pagode, Cururu, Querumana,
Toada, etc) com estilo moderno (Country-Rock e ritmos latinos).
Produção / Arranjos
- Ao Vivo Em S.J.R.P – Independente (2010)
- Saudade Bandida – Independente (2010)

Dablio
Release
Depois de assinar contrato com a gravadora Universal Music seu primeiro
álbum de estúdio intitulado “Ao Vivo no Estúdio” foi lançado em 2012. Já em
rotação na internet, a faixa que promove o CD é Se Quer a Verdade, gravada
em dueto com Michel Teló, a outra participação é da dupla Zezé Di Camargo
& Luciano, convidada da faixa Coca-Cola e Guaraná escrita por Everton
Matos, Diego Ferreira e Rivanil.
Produção / Arranjos
- Dablio (Ao Vivo no Estúdio) – Universal Music (2011)

Juliano Rosa
Release
Juliano Rosa que gosta muito de música sertaneja resolveu inovar, em seu
quarto ensaiou de frente para um espelho durante alguns meses, não deu
outra! Com sua simpatia e sua voz melodiosa conquistou há todos
universitários, que o seguem até hoje pela internet. Através da comunidade
começou abrir festas de prefeituras e participar de shows nacionais ao lado
de artistas, como João Bosco & Vinícius. Conquistou também muitas
amizades, uma delas é com Dudu Borges responsável por produzir musicas
dos cantores; Jorge & Mateus, Michel Teló, Lucas & Luan. Dudu Borges
também participou na gravação do CD “Juliano Rosa Ao Vivo”.
Produção / Arranjos
Juliano Rosa Ao Vivo

Kleo Dibah & Rafael
Release
Donos de um timbre vocal diferenciado carregam um dom pouco comum no
estilo sertanejo: a inversão de voz. Os dois fazem à primeira, a segunda ou a
terceira voz. Kleo Dibah & Rafael se diferenciam pela originalidade. Suas
raízes, a paixão de Kleo Dibah pela música e à guitarra de Rafael, que leva
ao som da dupla características vindas do Rock, Blues e do Country, formam
a receita para uma carreira promissora e de muito sucesso.

Produção / Arranjos
- É Dus Mais Bão – Universal Music (2012)
- E O Tanto Que É Bão – Universal Music (2011)

Lucas & Luan
Release
Os irmãos Lucas & Luan fazem parte da nova safra de cantores de música
sertaneja do Brasil. Um diferencial da dupla, é que além de eles serem
grandes cantores, eles são grandes compositores. A dupla Lucas & Luan é
um símbolo de competência e perseverança para aquelas duplas que hoje
estão no anonimato, mas desejam um dia atingir o sonho do estrelato.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo (2009)

Grupo Tradição
Release
O estilo do Grupo Tradição de fazer música continua mais contagiante do que
nunca, sendo muito comum bandas do Brasil fazerem dele uma referência
quando vão gravar ritmos como o batidão, a vanera ou mesmo o rasqueado.
Por tudo isso, o Grupo Tradição continua na estrada, colocando seu caldeirão
pra ferver.
Produção / Arranjos
- Micareta Sertaneja II – Universal (2008)
- Micareta Sertaneja I – Unimar Music (2007)
- Tradição Ao Vivo 2 – Panttanal (2005)

Bruna & Keyla
Release
Bruna & Keyla é a mais nova dupla sertaneja de Belo Horizonte, que chega
para dar destaque à presença feminina no cenário musical brasileiro. Com

uma proposta irreverente, a dupla representa as mulheres no sertanejo
universitário, estilo que vem conquistando todo o Brasil.
Produção / Arranjos
- Bruna & Keyla – Sony Music (2013)

Luiz Henrique & Fernando
Release
Demonstrando talento, conquistaram apoio e simpatia de grandes nomes
como: João Paulo & Daniel, a dupla foi o espelho para a dupla Luiz Henrique
& Fernando. A experiência fez surgir, dois grandes “homens músicos”,
artistas completos: cantores, compositores e arranjadores. Já são oito
lançamentos com ritmos que variam do romântico ao sertanejo universitário,
com destaque para a versatilidade e criatividade. Garra, superação e
determinação são as marcas desta trajetória.
Produção / Arranjos
- O Clima – Som Livre (2012)

Vinícius Loyola
Release
Vinicius Loyola é cantor, compositor e músico e lançou o CD “Chega Junto”,
com participações especiais de Daniel, João Bosco & Vinicius, Guilherme &
Santiago e Bruninho & Davi. O artista tem influência de artistas como Daniel,
Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone e Moacyr Franco.
Produção / Arranjos
- Chega Junto – Independente (2012)

Suellen Santos
Release
Dona de uma voz poderosa, a cantora e compositora Suellen Santos tem
chamado a atenção no cenário artístico por seu talento, bom gosto e beleza.
A jovem paulistana, que despertou a paixão pela música ainda quando
criança, aos seis anos já abandonava as brincadeiras próprias para sua idade

para participar de boas e animadas rodas de viola com seus familiares. E foi
neste ambiente, espelhada em seus pais e tios, que, naturalmente, ela
começou a arriscar seus primeiros acordes.
Produção / Arranjos
- Suellen Santos – Independente (2012)

George Henrique & Rodrigo
Release
Aos conhecedores do mercado musical, fica claro que George Henrique &
Rodrigo se tratar de um dupla, hoje já experiente, com qualidade o suficiente
para permanecer na carreira artística. Capacidade vocal, afinação e
repertório são elementos que não faltam em George Henrique & Rodrigo e,
também são elementos imprescindíveis para quem pensa num todo e de
maneira duradoura.
Produção / Arranjos
- Esquenta Pra Balada Ao Vivo – Sony Music (2011)

André & Marcílio
Release
Mais que uma tendência musical, a dupla André & Marcílio aposta em um
som eclético, criativo, com uma pegada pop, mas sem perder as raízes da
música sertaneja. As influências são as mais diversas, e a qualidade do som
e do repertório, o diferencial do primeiro CD, “Amor em Dobro”, produzido por
Dudu Borges.
Produção / Arranjos
- Amor Em Dobro – Independente (2011)

Ricky & Ricardo
Release
Nascidos em Juiz de Fora- MG , os irmãos Rick & Ricardo encontraram na
arte de cantar uma realização e um modo fácil de fazer as pessoas felizes.
Pelas estradas de minas conquistaram o público da zona da mata, e seguem

pra capital (BH) com o carisma e o talento que cativam o public. A dupla tem
inovado com o projeto Rick & Ricardo ELÉTRICO, que é a mistura do
sertanejo com o axé, o que faz a dupla ir de feras agropecuárias às
micaretas.
Produção / Arranjos
- Loucura – Independente (2011)

Marco & Mário
Release
A dupla de sertanejo romântico Marco & Mario vem conquistando fãs ao
longo do país com suas músicas expressivas e letras contagiantes. Nesses
anos de carreira eles, além de participarem de grandes eventos nacionais e
dos principais de sua região, tiveram músicas compostas e interpretadas por
eles entre as mais tocadas do Brasil. Com 06 CDs e 03 DVDs na carreira, a
dupla traz uma bagagem e uma forma diferenciada de compor e interpretar.
Produção / Arranjos
- Segredo – Sony Music (2010)

Fred & Gustavo
Jovens do interior de Goiás, Fred & Gustavo começaram sua carreira em
2008. A dupla já gravou três discos. Compositores possuem um vasto
repertório próprio, além disso, suas músicas são conhecidas nas vozes de
artistas renomados. Fred & Gustavo representam a nova geração da música
sertaneja. A dupla com seu inconfundível carisma atraem público por onde
passam e conquistam novos fãs.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo 2009 – Independente (2009)

João Paulo e Eduardo
Release
Na medida certa e sem pressa! João Paulo e Eduardo, juntos há nove
meses, souberam esperar a maturidade chegar para entrar em definitivo no
mercado fonográfico como profissionais, com uma experiência comprovada

de vida musical e profundos sabedores das dificuldades tradicionais do ramo.
Produção / Arranjos
- Violada Sertaneja – Independente (2009)

Janaynna Targino
Release
Janaynna Targino é cantora e compositora. Nascida em família musical,
chegou a formar uma dupla sertaneja com o irmão Cléber. Foi casada com
Carlos Dias, produtor, compositor e baixista, que integrou o Grupo Tradição,
e com ele compôs algumas vezes.
Produção / Arranjos
- Luau Sertanejo – Sony BMG (2009)

Patrícia & Adriana
Release
As irmãs Patrícia & Adriana, que desde a infância brincavam muito no quintal
de casa, cantando e dançando, resolveram montar, ainda na adolescência,
uma dupla e em 1997 resolveram seguir carreira, formando uma das
primeiras duplas femininas do Estado de Mato Grosso do Sul. A dupla
completa 17 anos de carreira, enfrentando barreiras e dando continuidade ao
sonho de ter seu trabalho reconhecido por todo o Brasil.
Produções / Arranjos
- Independente (Ensaio) – (2007)

João Neto & Cesinha
Release
A dupla sergipana, João Neto & Cesinha, começou cedo a rodar pelo Brasil,
mas, não era na área musical, e sim, como atletas de tênis. Chegaram a
ganhar vários títulos e a conquistar o ranking de nº 1 nas categorias pelas
quais jogavam. No entanto, a paixão pela música foi mais forte e transformou
os planos dos garotos, que passaram a se dedicar inteiramente à nova
escolha profissional.

Produção / Arranjos
- Faixas “Ela É Linda”, “FETICHE (Eu ela e a amiga dela JNeC)” – (2014)
- Gravando Em Estúdio

Renascer Praise
Renascer Praise é um grupo musical gospel brasileiro, formado em 1993 na
cidade de São Paulo, tendo ligação com a Igreja Evangélica Renascer em
Cristo. O grupo é liderado pela Bispa Sônia Hernandes, também fundadora e
líder da Igreja Renascer em Cristo junto com seu esposo, Apóstolo Estevam
Hernandes.
Produção / Arranjos
- Renascer Praise 14 – Gospel Record’s (2007)
- Renascer Praise 13 – Gospel Record’s (2006)
- Renascer Praise 12 – Gospel Record’s (2005)
- Renascer Praise 11 – Gospel Record’s (2004)
- Renascer Praise 10 – Gospel Record’s (2003)

Resgate
Release
Resgate é uma banda de rock cristão brasileira, formada na cidade de São
Paulo, estando há vinte e cinco anos em atividade com a mesma formação.
Apesar de iniciar suas atividades ainda no final da década de 80, despontou
no meio cristão na década seguinte, época em que as bandas Oficina
G3, Fruto Sagrado, Katsbarnea e Catedral alcançavam grande notoriedade
no meio gospel.
Produção / Arranjos
- Ainda Não É O Ultimo – Sony Music (2010)
- Até Eu Envelhecer Ao Vivo – Gospel Record’s (2008)
- Até Eu Envelhecer – Gospel Record’s (2006)
- Ao Vivo – Gospel Record’s (2004)

- Eu Continuo de Pé – Gospel Record’s (2002)

DJ Alpiste
Release
DJ Alpiste é um cantor de rap brasileiro natural de São Paulo. É mais
conhecido por ser um dos primeiros rappers brasileiros a fazer letras com
temática religiosa protestante. Já ganhou vários prêmios como o Huttuz de
1993, assim como várias indicações de outras premiações dentro do
meio Gospel, como o Troféu Talento.
Produção / Arranjos
- Acústico – Gospel Record’s (2003)
- Fanático – Gospel Record’s (2002)

Rm6
Release
Rm6 está baseado no livro de Romanos capítulo 6, mais precisamente no
verso 4;” assim também andemos nós em novidade de vida…” Novidade que
só em Jesus todos podem encontrar! O principal objetivo da banda é alcançar
as pessoas através da música e levá-las a ter um encontro pessoal com
Jesus Cristo. Encorajá-las a permanecer firmes nessa fé e viverem felizes
com essa maravilhosa opção de vida.
Produção / Arranjos
- III – Gospel Record’s (2006)
- Não Há Impossíveis – Gospel Record’s (2001)

Rhaas
Release
De Toledo, Paraná, para todo o Brasil, os quatro amigos do Grupo Rhaas,
juntos há onze anos, alçaram vôo e atingiram novos horizontes. É sucesso
nacional, arrastando uma legião de fãs de toda e qualquer idade por onde
quer que passe. A amizade nascia entre um show e outro, onde mesmo

tocando em grupos diferentes, os rapazes se encontravam e falavam sobre
música e a vontade de fazer um trabalho juntos. Seguiram com a ideia e
alegraram muitas festas na região sul do país, até que em 2007 resolveram
formar o Grupo Rhaas. A partir daí, ganhar a estrada foi inevitável, diante do
sucesso alcançado.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo – Unimar (2006)

Maurilio Santos
Release
Maurilio Santos é cantor e compositor gospel brasileiro e foi, durante muitos
anos, um dos principais vocalistas da extinta Banda Rara , um dos grupos de
black-funk soul pioneiros nesse gênero, na música gospel do Brasil,
juntamente com a banda Kadoshi. Fez também, até 2006, participações
especiais no Renascer Praise, grupo de louvor oficial da Igreja Apostólica
Renascer em Cristo.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo – Gospel Record’s (2005)
- Refúgio – Gospel Record’s (2002)

Phil Tarver
Release
Phillip F. Tarver é um membro do Valley Kingdom Ministries International que
ensina o evangelho completo de Jesus Cristo. Phil tem viajado com o
Apóstolo Wilson, pelos Estados Unidos, Peru, Brasil e as Ilhas do Caribe,
ministrando em palavras e música.
Produção / Arranjos
- Phil Tarver – Gospel Record’s (2005)

Salgadinho
Release

Sem renegar todo esse caminho de sucesso que o trouxe até aqui, nem
poderia, é uma historia vencedora, com milhões de discos vendidos, muitos
sucessos com o Katinguelê, mas a nova fase ganhou identidade, uma
linguagem própria, com um resultado já elogiado no mercado. Salgadinho
gravou dois CDs Gospel, mas gosta sempre de deixar claro que sempre foi
um cantor do pagode, nunca mudou de estilo musical. Não faz evento Gospel
e nunca teve pretensão comercial dentro deste mercado.
Produção / Arranjos
- Novo Coração – Gospel Record’s (2006)

Praise Machine
Release
Em treze anos de estrada, a banda Praise Machine passou por diferentes
fases da música gospel e até do próprio grupo, que começou tocando reggae
e hoje apresenta o estilo pop rock. A banda nasceu, em São Paulo – Brasil,
quando alguns jovens tinham o objetivo de formar um grupo musical na igreja
em que freqüentavam, hoje a banda Praise Machine, com seu estilo inovador,
vem trazendo uma novidade no cenário musical gospel.
Produção / Arranjos
- Ao Vivo – Gospel Record’s (2007)

Patmus
Release
A banda Patmus surgiu em 1992 na cidade de São Paulo, dentro do
movimento Gospel da Igreja Renascer em Cristo. Em pouco tempo a Patmus
começava a compor suas próprias músicas e a participar de grandes
eventos. Apesar de todo reconhecimento e crescimento durante os anos, o
objetivo do grupo continua o mesmo dos seus primeiros ensaios: Fazer POP
rock com qualidade levando uma mensagem cristã de esperança, fé e amor
para todos.
Produção / Arranjos
- Aperte o Play – Gospel Record’s (2000)

Militantes

Release
A banda Militantes evoluiu muito desde a época em que começou em 1997,
quando ainda se chamava Protestantes e fazia um punk rock básico e bem
humorado como os Ramones. Aquele punk rock básico ainda está lá, como
principal influência, mas a cada trabalho a banda vem construindo um estilo
próprio e inconfundível. Sempre que eles entram em estúdio você pode
esperar uma boa surpresa, pois independente de qualquer coisa, eles
também sempre militaram a favor do bom e velho Rock’n’Roll.
Produção / Arranjos
- Mais Ao Vivo Do Que Nunca – Gospel Record’s (2006)

Nativos
Release
O grupo “Os Nativos” iniciou sua carreira em meados de abril de 1987 na
cidade de São Miguel do Oeste/SC, sendo um grupo musical nativista
levando em sua música a característica forte do sul do Brasil, hoje
amplamente conhecida e apreciada em todo o território nacional. Após alguns
anos de muito trabalho e dedicação o grupo passa a atuar em um cenário
mais amplo incluindo os estados do Sul, Mato grosso e São Paulo.
Produção / Arranjos
- A Nossa Música – Independente (2011)

Marcelo Aguiar
Release
Marcelo Aguiar é um ator, cantor, compositor e politico brasileiro. Marcelo fez
carreira solo cantando música sertaneja e também em dupla, com o parceiro
Fernando. Atualmente, ele se converteu e segue carreira na música cristã
contemporânea.
Produção / Arranjos
- Louvores Inesquecíveis- Gospel Record’s (2007)

Katsbarnea

Release
Ícone do rock cristão nacional, a banda Katsbarnea surgiu em São Paulo, no
ano de 1988, em meio à efervescência do rock de protesto no Brasil. Suas
letras e estética musical romperam com a estrutura até então vigente no
cenário cristão, trazendo à tona temas como drogas, desequilíbrio ecológico,
abuso de álcool, violência, desigualdade social e amor.
Produção / Arranjos
- A Tinta de Deus – Gospel Record’s (2007)

David Fantazzini
Release
David Fantazzini é um cantor de música gospel brasileiro. Foi o primeiro
vocalista da banda Praise Machine e participou do programa Fama em 2002.
Em sua carreira solo gravou três CDs e um DVD. É membro da Igreja Bola de
Neve.
Produção / Arranjos
- Amigo de Deus – Kether Music (2000)

Banda Baque
Release
A Banda Baque é bastante respeitada no cenário alternativo do Brasil. O
grupo aqueceu os principais palcos da capital paulistana e do estado,
mostrando seu bom gosto, competência e profissionalismo. Em dez anos, a
banda lançou um videoclipe com veiculação local e nacional, seu 1º álbum
“Tudo Mudou” em 2008, realizou mais de 60 shows pelo Brasil em diversos
festivais e entrevistas para Transamérica, Jovem Pan, Gospel FM etc.
Produção / Arranjos
- 2006 – Gospel Record’s (2006)

Cusm
Release

A Banda CUSM "CRISTO UNE SEMPRE MAIS" já tem um longo caminho
percorrido, mas há dez anos que a banda realmente se firmou com um único
propósito de colaborar para uma mudança de vida das pessoas que não
conhecem o evangelho e aqueles que conhecem, porém estão fracos na fé.
Produção / Arranjos
- Liberdade – Gospel Record’s (2001)

Código C
Release
O Código C é uma banda de Ska, que mistura rock com reggae. Começou na
igreja Renascer de São Paulo em meados de 1996, incentivada por Resgate,
Oficina G3, Katsbarnea e outras. A banda Código C traz como características
o reggae e a descontração. Suas músicas são relacionadas ao cotidiano do
brasileiro como drogas, o desemprego e a fome. É considerada também
como uma das revelações no cenário gospel atual, com um futuro promissor.
Produção / Arranjos
- Por Todos Os Lados – Gospel Record’s (2001)

