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C
Puro Amor

lança novo disco

Fank Aguiar

Com 26 anos de carreira , Frank Aguiar 
traz novidades para seus fãs; seu novo 
álbum "Puro Amor"; São 10 canções 
inéditas que misturam Forró e Arrocha. O 
disco gravado no Estudio Mosh,  traz 
uma linguagem atual, uma roupagem 
moderna e com a produção do renoma-
do Jeimes Teixeira, responsável pela 
produção musical de cantores como;  
Wesley Safadão, Simone e Simaria entre 
outros.
Frank Aguiar que tem colecionado suces-
sos ao longo de sua carreira, inova com o 

disco “Puro Amor”, mostrando o lado positivo 
de uma relação afetiva. “São canções que 
falam de um sentimento puro e verdadeiro, 
que  temos que cuidar e respeitar, para não 
perder”, revela o cantor, que tem muitas 
histórias de amor para contar. A musica esco-
lhida como a primeira faixa de trabalho é a 
canção “To Amando Só”, composição de 
Philipe Pancadinha/Victor Hugo/ Gabriel 
Agra e Thales Lessa, que abre o novo álbum 
com um ritmo contagiante, que será disponi-
bilizado em breve no Spotify, Deezer,  Naps-
ter e Google Play.



NNo disco podemos destacar as musicas: “Seu Assunto”, “Pra Cima de Mim Não”, Nosso 
Love é Top, “Como é que te Esqueço”, “Cárcere Privado”, Tudo o que eu  Queria”, “O 
Nunca é Pra sempre”, “Garrafadas e Saudades” e “Embriagado de Paixão”.

No repertório dos shows além das musicas tradicionais, que trazem sua marca, seu regis-
tro dentro do cenário da musica popular brasileira, Frank vai apresentar ao publico as 
canções inéditas deste novo trabalho.
Um dos artistas mais populares do Brasil vem colecionando números expressivos ao 
longo de seus 26 anos de carreira. Já são mais de 15 milhões de CD’s vendidos, shows nos 
Estados Unidos. Japão, China e Europa que credenciam Frank Aguiar como um dos artis-
tas mais lembrado e admirado pelos fãs.
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C

OOs fãs de Frank Aguiar puderam 
reviver o momento em que o cantor 
surgiu no mercado musical e revolu-
cionou o forró, trazendo um verdadei-
ro resgate aos sucessos que marca-
ram época e  o consagraram no início 
de sua carreira. 

Ao lado de seus teclados e também 
com a mesma formação de palco 
envolvendo as duas backing-vocals 
(pirralhinhas), sanfona e sax o cantor 
brinda seus fãs com uma apresenta-
ção pra matar a saudade daqueles 
que viveram o momento que o cantor 
conquistou o país e agora também 
vem ganhando as novas gerações 
que prestigiam seus shows por todo o 
Brasil. 

Com uma roupagem moderna, mas sem perder a essência sempre inovar, Frank Aguiar 
reproduziu no palco do Rancho do Serjão em São Bernardo do Campo o mesmo formato 
como tudo começou na década de 90. 
Com as duas backing-vocals, as pirralhinhas, com seu sanfoneiro e o saxofonista, o artista 
‘botou pra quebrar’ ao som de seus teclados e interpretou embalado por muita emoção, 
seus maiores sucessos levando os fãs que hiper-lotaram a gravação a loucura. 
Alguns ali certamente voltaram ao tempo e mataram saudade, já os mais jovens aprovaram 
o som dos teclados de Frank Aguiar e também as canções que certamente marcaram época 
e que novamente ganham destaque nas apresentações do artista que percorre todo o país 
com sua nova turnê do ‘Cãozinho dos Teclados’. 
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FFrank Aguiar é personagem de uma história pra lá de especial... Nasceu em 18 
de setembro de 1970 na cidade de Itainópolis – PI e cresceu entre cinco 
irmãos, aprendendo desde cedo com seu pai os primeiros acordes 
musicais. Pai de quatro filhos, é cantor, compositor e instrumen-
tista. Estudou música e é Bacharel em Direito. 
Desde sua infância já cantava publicamente em restau-
rantes e bailes de debutantes, momento em que seus 
talentos musicais foram descobertos. Aos quinze anos 
deixou sua terra natal para estudar em Teresina-PI, onde 
ingressou na UFPI para fazer o curso de Música contra a 
vontade de seus pais que o queriam doutor. 
Instigado por seus ideais de tornar-se um profissional reco-
nhecido, partiu em 1992 para São Paulo onde gravou seu 
primeiro disco. Na grande metrópole deparando-se com 
dificuldades impensáveis, lançou-se na fantástica aven-
tura da ousadia dedicando-se dia após dia no pro-
pósito de realizar seu sonho. 
E assim, ele gravou o segundo, o terceiro, o 
quarto e o quinto disco, etc. Superava-se 
a cada ano e disco, aumentando destarte 
o número de seus fãs e admiradores. 
Os hits ‘Casado Também Namora’, 
“Mulher Madura” , ‘Morango do Nordeste’, 
‘Prenda’, ‘Alaquitanga’ Coração, ‘Esperan-
do Na Janela’, Safadin dentre outos tor-
naram-se, as músicas mais executadas 
nas rádios e, até hoje, as mais pedidas 
nos shows do artista. Consagrando em 
2005 seus 10 anos de sucesso, Frank 
Aguiar lançou seu primeiro DVD lotando 
então o Olympia-SP, na época, o palco 
mais renomado do país. 
Em 2006, Frank Aguiar foi homenagea-
do juntamente com o seu Estado de 
origem, o Piauí, passando a ser enredo 
do Carnaval Paulista. 
Destemido e ousado como sempre, e 
com uma agenda sempre cheia de 
compromissos públicos o cantor ainda 
arranja tempo para continuar estudan-
do, compor, gravar e lançar um CD a 
cada ano. 
O álbum “Daquele Jeito” é a prova de 
seu excelente desempenho na música, 
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pois foi indicado ao Grammy Latino 2010, ano 
em que também esteve engajado nos traba-
lhos de gravação de “Os sonhos de um 
sonhador”, filme que contou sua história nos 
cinemas. 
Em 2011 lançou o seu 19o álbum “Forro-
zando nas Antigas”, um verdadeiro 
resgate aos sucessos dos anos 90. 
Como se vê, o tempo não pára e este 
profissional também não. Ora ele 
anima multidões com seus shows 
sempre lotados... ora acalora a 
galera se fazendo presente na 
grande mídia escrita e/ou 
televisiva. Decididamente, 
fazer a festa é com ele, não é mesmo? 

Sim. Tanto que, 2012 é o ano das comemorações... Pois celebrando no presente 
ano seus vinte anos de carreira, nada melhor que presentear seu público com um 
novo CD e um DVD. Este novo trabalho, lançado pela Universal Music, foi todo 
feito na sua residência em São Bernardo do Campo, com participações de amigos 
pra lá de especiais, dentre eles, estão: Simone e Simária, Falamansa, Banda Calyp-
so, Beto Barbosa, Banda Calcinha Preta, Maurício Manieri, Dorgival Dantas, Fer-
nando Mendes, Reginaldo Rossi, Banda Calypso, Mastruz com Leite, Banda Raça 
Negra dentre outros... 
Também em um momento muito especial, em uma fase repleta de novidades e de 
muito sucesso. Após comemorar 20 anos de carreira, o cantor lança mais um 
projeto de sucesso. O novo cd de Frank Aguiar, “Safadin” que traz músicas inédi-
tas do cantor, incluindo o sucesso nacional que intitula o álbum. 
Em agosto de 2015 Frank Aguiar ganha mais um presente, o Hit ‘Casado Também 
Namora’, sucesso do primeiro álbum do artista pela gravadora Somzoom é esco-
lhida para fazer parte da trilha sonora da novela das 20h ‘A Regra do Jogo’ exibi-
da pela TV Globo, mostrando a muitos que nem mesmo a força do tempo é inca-
paz de apagar o sucesso de um artista que se consagrou pela vontade de um 
povo e no início, até mesmo com muito preconceito por parte da grande mídia 
que em primeiro momento descriminava o forró e seus seguidores. 

A lição que se tira desse passeio pela vida de Frank Aguiar, é que ele é uma 
dessas obras raras produzidas pela força da ousadia. Sujeito simples, notadamen-
te carismático, que fez dos sonhos uma realidade de sucesso. Fez-se grande à 
medida que os obstáculos surgiam; foi um vencedor em tudo aquilo a que se 
dedicou... 
Não se pode dizer que é um fenômeno do acaso. Ele, com seu otimismo e uma 
coragem incomum, transformou os acasos em oportunidades para mostrar ao 
mundo a dimensão do seu talento. 
Afinal, nos múltiplos papéis exercidos por ele, brota a certeza de que um forte 
brilho irradiará suas escolhas, tornando sua biografia uma fonte de inspiração 
àqueles que se propuserem a fazer da vida um espetáculo de bravura, conquistas 
e reconhecimento popular. 



ASSESSORIA DE IMPRENSA DIVULGAÇÃO EM TV

(11) 9 8705-5477

Fernanda Lara Rocca

fernandalara86@gmail.com

CONTATO PARA SHOWS

(11) 9 9702-0575

(11) 9 8669-1803

(11) 9 9253-8045

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
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