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Uma versão inusitada da Banda Segundo inicio  produzida por Luiz Carlos Maluly  o produtor 
dos grandes nomes do rock e do sertanejo das ultimas décadas, uma fusão perfeita! 

Após a trajetória do Segundo Inicio nos últimos dois anos com os trabalhos Xeque Mate, NewActs 2 
(coletânea) e o ousado EP Verdade nua e crua que foi um marco  para a banda, no final de 2018 os 
integrantes resolveram estreitar o relacionamento com o grande Produtor Musical Luiz Carlos Maluly  
colocando a mesa novas composições, ideias e conceitos para uma nova parceria neste momento da 
carreira da banda.

Após varias reuniões, ensaios e  inúmeras composições analisadas para serem escolhida, dentre as  três 

selecionadas para o novo EP uma ganhou notoriedade e foi escolhida por unanimidade, era entã o a canção 

“seu Amor ainda é tudo” (Moacyr Franco) eternizada na voz de João Mineiro e Marciana. Foi então que se 

decidiu que ela seria lançada como single e posteriormente será parte do novo EP  que será lançado em 

meados de maio de 2019.

Como surgiu a ideia de regravar “Seu Amor ainda é tudo”?

Em no segundo semestre de 2018 o baterista Allan Mello havia convidado a banda a fazer parte de um 

projeto que era de criar um Memorial  para seu pai  Aloísio Ferreira Gomes ( Humorista Canarinho) e a 

possibilidade de um evento com a participação de Moacyr Franco que além de amigo, fez parte da vida do 

Baterista e do Humorista.  Então surgiu a ideia de gravar algo com o Moacyr ou regravar algo que ele tenha 

feito, todos concordaram de primeira, pois seria uma grande honra e também um enorme desafio fazer algo 

relevante. 

Após alguns meses o guitarrista da banda Alan Domingues apareceu no ensaio com um arranjo de guitarra 

totalmente inusitado para “Seu Amor Ainda é tudo”, e apesar de inusitado o arranjo respeitava toda a parte 

harmônica da musica sem descaracteriza-la, porém deixando-a com uma nova releitura.  Logo na sequencia 

Allan Mello criou um Grove matador junto com o baixo de Clay Tin e Paulo Sérgio consequentemente 

imprimiu toda sua personalidade e interpretação  deixando a musica com um novo DNA. 

A grande verdade é que a musica não estava nos planos da banda para fazer parte deste novo EP, ela foi 

colocada para preencher o espaço com as musicas à serem selecionadas na pré-produção. Quando 

mostraram a versão para Maluly,  sem ter duvidas ele disse “Seu Amor ainda é tudo”  já esta selecionada 

para o novo trabalho da banda” e ressaltou “não existe possibilidade de ficar fora do EP”. 

Essa brilhante composição do lendário Moacyr Franco acabou sendo cedida por ele para esta releitura 

ousada da Banda Segundo Início  devido à grande amizade que possuía com o pai do Allan Mello, e 

segundo o autor, essa música mudou a trajetória da sua vida em um momento difícil. 

O resultado de tudo isso é uma inusitada versão Rock N' Roll desse clássico da música brasileira!

Vale a pena se surpreender também ouvindo esse hit!

"Seu amor ainda e tudo"
São Paulo, 19 de Março de 2019
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Sobre o Single:
É uma composição do lendário Moacyr Franco que foi 
cedida por  para  esta releitura ousada da Banda 
Segundo Início  devido à grande amizade que possuía 
com o pai do Allan Mello ( Baterista ). 

A musica entrou por acaso no Ep  escolhida como 
“carro-chefe” pelo Produtor Luiz Carlos Maluly  que 
aposta no impacto desta versão inusitada. 

O Segundo Inicio trabalho em estúdio com Maluly  dos 
dias 28/02/2019 até 06/03/2019 no Estudio Mosh, com 
Dalton Vicente (Técnico de Gravação e Mixagem)  Rui 
Galisi Jr (Assistente de Gravação) e Enrico  Romano 
(Engenheiro de Áudio). 

Produziu nos anos 1980 e 1990 artistas importantes de 
pop e rock, tais como César Camargo Mariano, Banda 
Metrô e Banda RPM e Radio Tax . A partir dos anos 
1990, passou a ser requisitado na vertente sertaneja, e 
produziu artistas como Leonardo, Bruno & Marrone, 
Edson & Hudson, entre outros. Ganhou o Grammy 
Latino de 2002 na categoria melhor álbum de música 
sertaneja Com Bruno & Marrone.  

Em 2009, foi responsável pela produção e direção de 
áudio do CD/DVD  "Esse alguém sou eu", do cantor 
Leonardo, lançado pela Universal Music, e no ano de 
2011 foi responsável pela produção do áudio  
juntamente com Márcio Monteiro e Daniel Silveira  do 
DVD " Paula Fernandes ao vivo" da cantora e 
compositora Paula Fernandes, e no ano de 
lançamento o álbum ultrapassou 1 milhão de cópias 
vendidas. 

Sobre Luiz Maluly:

PRESS 
Release 

2019 

+055 11 97112 0969
+055 11 97201 1094

www.segundoinicio.com.br 

contato@segundoinicio.com 

http://www.segundoinicio.com.br
mailto:contato@segundoinicio.com


Kiss FM 102,1 http://migre.me/uZQbz 
Expomusic 2015 http://migre.me/uZQaX 

Show Expomusic 2014 http://migre.me/uZQcF 
Expomusic 2013 http://migre.me/uZQd3 

Programa Profissão Mulher NGT: PT 1 https://goo.gl/hTYU8i  PT 2 
https://goo.gl/xgM8J2 

Matéria no Jornal O Diário: https://goo.gl/GTne8c   
Matéria Jornal MogiNews: https://goo.gl/xdZvCn

Nota na Resvista Opinião mês Maio: https://goo.gl/vDRdPg 
Matéria Pop na Web: https://goo.gl/HcERxF 

Clube do Rock: https://goo.gl/bCvF2r 
Programa Vida Melhor Rede Vida: https://goo.gl/29hrgn 

Programa Todo Seu (Ronnie Von Gazeta): https://goo.gl/ojpnQa
Programa Bem da Terra : https://goo.gl/8nkiqz 

Clipping
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Vdade Nua e Crua

Clipe

EP
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Recordando 2018
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