
 

Aramà traz um novo sotaque para a pop dance nacional com álbum La Verità 
 

(Por: Maurizio Fantini) 

O carisma do Brasil é, reconhecidamente, um dos atributos nacionais que mais chama atenção dos 
estrangeiros. Somado à beleza natural, música e cultura, o país ganha admiradores pela ampla diversidade 
de suas regiões tão diferentes entre si. Aficionada pela cultura brasileira desde os primeiros contatos com a 
música produzida aqui, a italiana Aramà, nascida Giulia Carmentano, não poupa carinhos e afetos pelo país - 
traços que impulsionaram seu interesse em juntar brasilidades, música italiana e outras referências étnicas. 
E Aramà consegue coroar essa mistura com um pop dance digno das grandes arenas. 

Após colecionar sucessos com os primeiros singles, como “É com Você” (2015) ao lado de Ivo Mozart, Aramà 
apresenta agora La Verità, seu primeiro álbum cheio que traz um repertório eclético e seguro de suas tantas 
incursões: eletrônica, dance music, axé, toques árabes, synthpop, samba, house. Composto em italiano, 
inglês e português, este trabalho mostra uma artista em conexão com a realidade interativa de nossos 
tempos e também pronta para diversos mercados - o europeu, onde já habita; o brasileiro, que segue 
desbravando e o latino, um objetivo. 

La Verità, o álbum, é sobre verdades e começar novas fases, um compêndio dos sentimentos e emoções de 
Aramà pelo Brasil. Na tentativa de musicar as experiências no país, o diálogo surge entre convidados 
diversos na composição dos arranjos e na produção, como a dupla paraense Strobo, o trompetista Sidmar 

https://www.youtube.com/watch?v=3m6uhw8by3g


Vieira, o produtor e guitarrista Renato Galozzi e DJ Kalfani. A proposta de dar uma forma aos sentidos 
aguçados por nossa cultura também ganha corpo com as variações rítmicas e a condução de cada faixa, 
todas bem distintas entre si.  

Cenários paradisíacos, como a praia de Itapuã (Salvador), são fortes inspirações também. “Chica Boom”, que 
abre o disco, vem cheia de impressões pessoais sobre a mística das terras baianas e a influência do clima 
tropical. As viagens pelo país ajudaram a estreitar os laços culturais de Aramà com o Brasil, que foram 
vividos nos dois anos em que residiu aqui, período que serviu para aprimorar seu português e 
conhecimentos gerais. Já “La Verità”, a faixa-título, é um dueto com Walmir Borges e a canção mais 
emblemática do disco. De romantismo profundo, esta música reúne todas as emoções e sonhos de se abrir 
ao mundo. 

Com lançamento na Europa e no Brasil, La Verità já começa a ser divulgado nos palcos da Itália ainda em 
agosto e também será apresentado ao vivo no Brasil. O novo clipe, “Axè Babà Oxalà” e dois singles inéditos 
são as próximas novidades, que devem chegar a partir de setembro. 
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(La Verità - Foto Por: Maurizio Fantini) 

Ouça: 
Spotify | Deezer | iTunes | Google Play | Bandcamp 

Tracklist: 
Chica Boom 
Deixa Acontecer 

https://open.spotify.com/album/2lgYCXFWzShF8Q5UqzDi6l
http://www.deezer.com/br/album/47080842
https://itunes.apple.com/br/album/la-verit%25C3%25A1/id1275661450
https://play.google.com/store/music/album/Aram%25C3%25A0_La_Verit%25C3%25A0?id=B6bzmgguvpkj2dpobkxt36ktefa
https://aramaworld.bandcamp.com


Magic Evolution 
Show Me Your Light 
O Medo 
Axè Babà Oxalà 
Summer Sky feat. Strobo 
La Verità feat. Walmir Borges 
Rainbow 

Ficha técnica: 

1) Chica Boom  
Letra: Giulia Carmentano  
Composição: Giulia Carmentano  
Beat: Sien J  
Mix e master: Sien J  

2) Deixa Acontecer 
Letra: Giulia Carmentano  
Composição: Giulia Carmentano e Massimiliano Laganà  
Beat : Sien J 
Guitarra : Djosy da Silva 
Baixo: Max Laganà  
Mix e master : Sien J  

3) Magic Evolution  
Letra : Giulia Carmentano 
Composição: Giulia carmentano  
Guitarra: Djosy da Silva  
Beat: Sien J  
Mix e master: Sien J  

4) Show Me Your Light  
Letra: Giulia Carmentano  
Composição: Giulia Carmentano e Renato Galozzi  
Trompete : Sidmar Vieira  
Beat: Renato Galozzi  
Mix e master: Sien J  

5) O Medo 
Letra: Marcio Monteiro Lopez e Giulia Carmentano 
Composição: Giulia carmentano e Marcio Monteiro Lopez 
Piano : Sien J  
Beat: Sien J  



Mix e master: Sien J 

6) Axè Babà Oxalà  
Letra: Giulia Carmentano 
Composição: Sien J e Giulia Carmentano 
Percussões: Sivuca Silvanny Rodriguez  
Beat: Sien J 
Mix e master: Sien J  

7) Summer Sky feat. Strobo  
Letra: Giulia Carmentano  
Composição: Giulia Carmentano e Renato Galozzi 
Bateria: Arthur Kunz  
Guitarra: Leo Chermont  
Beat: Renato Galozzi 
Mix e master: Sien J  

8) La Verità feat. Walmir Borges  
Letra: Giulia Carmentano, Mariana Bergel e Marcio Monteiro Lopez 
Composição: Giulia Carmentano e Marcio Monteiro Lopez 
Beat: Sien J  
Mix e master: Sien J  

9) Rainbow  
Letra: Tajiddin Morris e Giulia Carmentano 
Composição: Sien J e Giulia Carmentano 
Beat: Dj Kalfani  
Mix e master: Sien J 
  

Siga Aramà: 
Facebook 
YouTube 
Instagram 

 

https://www.facebook.com/aramaworld/
https://www.youtube.com/user/aramaworld
https://www.instagram.com/arama_official/

