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EM VOO SOLO!

Maurício Detoni
canta em Cuiabá 

Divulgação

O compositor, que
vive no Rio de

Janeiro há 13 anos,
se divide entre a
visão urbana de

uma metrópole e 
a saudade da 

terra natal

Graduado em Música
Brasileira pela UFMT,
Mauricio Detoni é
compositor, cantor e
um talentoso e
respeitado arranjador
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m olhar urbano sobre a saudade da terra
natal. Maurício Detoni retorna a Cuiabá
para comemorar 20 anos de carreira
musical e fazer o pré-lançamento de seu
primeiro CD. Os shows serão realizados
hoje (05) e amanhã (06), às 20h30, no Sesc
Arsenal. No repertório aparecem canções
autorais e fruto de parcerias, além de
faixas que mostram um instigante

passeio pela MPB que ajudou a formar sua
identidade artística.

O show no Sesc terá a participação de
02 de seus amigos cariocas André Dantas,
violão e guitarra, Pedro Mann, baixo, e um
cuiabano já conhecido, Sandro Souza
(baterista). Intitulada Canta Pra Terra, a
apresentação tem como base o CD
independente que em está em processo de
finalização. O disco faz uma leitura de
universos que num primeiro olhar
poderiam parecer paradoxais. 

O compositor, que vive no Rio de
Janeiro há 13 anos, se divide entre a visão
urbana de uma metrópole, como as terras
cariocas (as paisagens das favelas estão
presentes), e a saudade da terra natal onde

cresceu, com um “quê” interiorano. “O
álbum é um retrato da minha vida

pessoal e a interligação entre esses 2
lugares em que me divido. Vivo no
Rio, mas sempre estou em Cuiabá
em apresentações, oficinas e
eventos”, conta Maurício.

O primeiro disco solo é
resultado de quase 4 anos de
trabalho, pesquisas e parcerias.
“Acabei postergando esse momento
já que estava envolvido em projetos
paralelos, em grupos e em discos de
amigos. Agora, com mais
maturidade, acredito que chegou o

momento de apresentar um projeto
diferenciado. Minha voz está melhor e os
arranjos também”. 

Trajetória - De uma forma bastante
natural a música sempre fez parte na
trajetória do artista cuiabano. “Meus pais
alimentaram desde muito cedo um gosto
apurado pela música. Eles me
presenteavam com discos da Gal Costa,
Caetano, Gil, entre outros. Isso gerou
frutos em mim que me acompanharam por
toda a vida. Depois, na adolescência entrei
para o Grupo Ânima - da ainda Escola
Técnica Federal - onde Gilberto Nasser foi
figura central no desenvolvimento e
aprimoramento musical e também de artes
cênicas. Depois veio o convite para o
Coral da UFMT, aos 20 anos de idade. A
partir daí não parei mais”. 

Mauricio Detoni é pós-graduado em
Música Brasileira pela Universidade
Federal de Mato Grosso e é um talentoso e
respeitado arranjador. Já trabalhou como
diretor musical, cantor e arranjador do
quarteto vocal 4 Cantus e com o grupo
Garganta Profunda, em que gravou o
último CD em 2003.

SERVIÇO: Maurício Detoni Canta pra Terra.
Datas: Quarta-feira dia 05 e quinta-feira dia 06 de
setembro, às 20:30h no Sesc Arsenal.

COMPOSITOR COMEMORA 20 ANOS DE CARREIRA 
MUSICAL EM SHOW HOJE E AMANHÃ NO SESC ARSENAL

MAURÍCIO DETONI
CANTA
1- Reza de bugre (Ronaldo Muniz)

2- Chapada (Maurício Detoni e Fátima Bertollo)

3- Pra Terra (Maurício Detoni) part. Especial: Marcela Mangabeira

4- Além (Maurício Detoni)

5- Rosa dos ventos do oeste (Maurício Detoni)

6- Clarice (Maurício Detoni)

7- Da boca pra dentro (Edu Kneip e Alexandre Fróes)

8- A hora dos fogos (Maurício Detoni e Thiago Amud) part. Especial: Roberto Menescal

9- As cartas (Marcelo Caldi)

10- Pai e mãe (Gilberto Gil)

11- Sonhos com torrada (Maurício Detoni e Edu Krieger)

12- Celebração (Maurício Detoni e Edu Krieger)


