
 

“Maracujá” tem tudo para ser hit do verão brasileiro  

Música é o novo single da italiana Aramà e foi inspirado em Karol Conka 
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(Foto - Mário Lopes) 

Aramà escolheu cantar em sua língua natal, o italiano, na nova música, a tropical “Maracujá”, que entre 
brasilidades e beat afrodisíaco, reverencia a cultura brasileira e fala da mulher empoderada em clara 
referência à Karol Conka e o sucesso de “Lalá”.  

A nova de Aramà é sobre Feminismo e liberdade sexual contextualizando Brasil/Itália no sotaque e 
realidades.  

Acostumada com nossa cultura por já ter residido no país, Giulia Carmentano tem o olhar e o gosto 
diferentes quando se trata de brasileirismos. Sua identidade pop intercontinental dá à ela liberdade 
suficiente para ousar no arranjo que junta sanfona e sintetizador. Quase um tecno brega, “Maracujá” é 
guiada pela batida dos tambores e cheia de sensualidade. O tema trata de equidade e reforça que nada é 
impossível, principalmente para mulheres que estão mudando o presente através do Feminismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_veXiDyQvU


A escolha da fruta também é intencional e cheia de propósitos: uma das mais estimadas iguarias brasileiras 
no exterior (e de alto consumo por todo o território nacional), o maracujá é usado para expressar o desejo 
através da polpa, definição da palavra suculência e que dá margem a muitos sentidos. 

Essa jogada a respeito do sexo e maior liberdade da mulher na hora dos jogos de sedução chega num 
momento propício que são as festividades do Carnaval no Brasil. O single será apresentado ao vivo em São 
Paulo, durante o Carnaval de rua, em duas participações já confirmadas de Aramà, uma no bloco de Tiago 
Adorno (10/2) e outra de Silvanny Sivuca (12/2); o primeiro show da agenda pessoal da cantora acontece no 
dia 14 de março, no Teatro Vira da Lata. 

Já lançado nas plataformas de streaming no começo de janeiro, “Maracujá” agora estreia em videoclipe 
gravado no Brasil durante a última passagem de Giulia pelo país, em novembro de 2017. Quem contracena 
com Aramà é Jefferson Liberato, ex-velocista brasileiro que hoje faz festas bombadas, como a Yolo Love 
Party. O vídeo tem atuação de outros figurantes e sugere o clima da música: a noite, a paquera, uma bebida 
refrescante entre uma dança e outra. 
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“Maracujá” é quente e propícia para embalar o verão brasileiro com sotaque diferente. Aramà deve anunciar 
mais datas de show no país entre fevereiro e abril, além de gravar mais uma inédita durante a estadia. 

Assista “Maracujá” aqui.  

Ouça: Spotify | iTunes | Bandcamp    

Serviços: 

https://drive.google.com/open?id=1rcSFIHeD7i2AJ9R_lmfL6oU54_iiiF8u
https://open.spotify.com/album/7LnA8vbZg6PatV8CoMctQJ
https://itunes.apple.com/ca/album/maracuj%25C3%25A1-single/1323273621
https://aramaworld.bandcamp.com/track/maracuj


Aramà @ Bloco do Adorno 
10 de fevereiro | 15h | Praça Cornélia, Lapa - São Paulo 

Aramà @ Bloco Me Lembra que Eu Vou 
12 de fevereiro | 14h | Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 - São Paulo 

Aramà - show do álbum La Verità com convidados 
Quarta-feira, 14 de março  
Teatro Vira da Lata | Rua Apinajés, 1387 - Perdizes - São Paulo 
20h | R$30 

Ficha técnica “Maracujá”: 

Música: 
Letra e composição: Giulia Carmentano e Alberto Despini 
Produção musical: Renato Galozzi 
Mix e master: Sien J 
Sanfona: Thais Andrade  
Percussão: Guga Machado 

Vídeo: 
Direção: Mário Lopes e Icaro Firmino 
Edição e coloração: Icaro Firmino 
Roteiro: Giulia Carmentano e Mário Lopes 
Figurino: Adornellas  
Marcas: Brennheisen, Rgtt.brand , Corcel.shop, Minha Vó Tinha , Alexandre Hercchovitch, Leitmotiv, Basfon 
Maquiagem e cabelo: Henrique Azevedo 
Modelos e atores: Allex Bizzaro, Jefferson Liberato, Jess Mara e Larissa Barros 

Bio: Giulia Carmentano é Aramà, compositora que se divide entre a terra natal, Itália, e o Brasil. Apaixonada 
por nossa cultura, costumes e música, Aramà compõe e produz material com artistas brasileiros desde 2012. 
Resultado de suas boas relações no país, ela já lançou single com Ivo Mozart, contou com Marcelo Mira na 
música “Nega Virtual”, em sua apresentação no Showlivre, em 2014, e outros. O primeiro álbum, La Verità, 
chegou em agosto de 2017 e reúne nomes como Walmir Borges, Strobo, DJ Kalfani e Sidmar Vieira. 
   
Siga Aramà: 
 Facebook | YouTube | Instagram 

https://www.youtube.com/watch?v=3m6uhw8by3g
https://www.youtube.com/watch?v=3m6uhw8by3g
https://www.youtube.com/watch?v=bQrd5Kv7KXg
https://www.facebook.com/aramaworld/
https://www.youtube.com/user/aramaworld
https://www.instagram.com/arama_official/

