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Cantor pop romântico, natural
da ilha de Samos, na Grécia,
Patrick Dimon muito se orgu-

lha de defender e elevar o nome da
Grécia no Brasil e na América Latina.
Com imensa versatilidade musical,
fácil e contagiante comunicação e uma
linguística ímpar, ele canta em seis idi-
omas: grego, espanhol, italiano, por-
tuguês, inglês e francês.

Patrick foi um dos artistas preferi-
dos do falecido armador grego Aris-

Acatarinense Sandra Fátima do Vale
Reis é a Cantora Sol, que lem-

brou, em entrevista ao nosso repór-
ter Eduardo Martellotta, dos vários
momentos vividos ao longo da sua
carreira artística, que começou aos sete
anos de idade, em Curitiba, quando
ela estudava teoria musical, piano,
acordeon, violão, ballet clássico e can-
to lírico.

Ela, que se define como uma can-
tora de estilo sensual, lembra, com
muitas saudades, das suas participa-
ções, no início da década de 1980, no
“Clube do Bolinha” da TV Bandei-
rantes, quase todas as semanas. E tam-
bém, no “Viva a Noite” de Gugu
Liberato, na então TVS – hoje SBT, e
no programa “Mulheres” da TV
Gazeta. “Cantei também em parce-
ria com Wagner Montes e fui jurada
do Bolinha”, lembra Sol.

Por conta do seu trabalho, Sol já
viajou por cerca de 15 países, entre
eles Estados Unidos, China, Rússia,
Bulgária, Romênia, Irlanda, Japão
(onde morou por dois anos, trans-
formando-se na “Musa do Impera-
dor do Japão”, devido ao sucesso de
público), Coreia do Sul, Filipinas, Pa-
raguai, Argentina, Chile, Uruguai e
outros. Conhece o Brasil de ponta a
ponta. Fez vários amigos por onde
passou, citando entre eles o saudoso
cantor Marcos Roberto e Roger do
Grupo Ultraje a Rigor.

O show mais marcante que reali-
zou foi no garimpo de Serra Pelada,

Patrick Dimon
Show Man Internacional

Além de tudo, cantou também com nossa
apresentadora Loir Garcia

Show em Lá Maior, Patrick Dimon encantou a Tarde
de Chá, cantando em francês, italiano, espanhol,

português, grego e inglês

Aqui com a amiga cantora Cleuza Dias

Suas músicas emocionaram por 28 razões: primeiro
pela nostalgia do romantismo de uma época áurea,
segundo pela linda e aveludada voz, terceiro pelo
seu carisma e o restante a critério dos leitores que

conhecem o show man Patrick Dimon
tóteles Onassis e de Jaqueline Kenne-
dy, cantando a bordo do luxuoso iate
Cristina na ilha de Scorpios, (ilha parti-
cular do armador), Cannes, Nice, Prin-
cipado de Mônaco/Monte Carlo.

Cantor Show Man Internacional,
Patrick Dimon, recentemente lançou
pela Sony Music-Polydisc um CD em
espanhol, homenageando Nat King
Cole e outros sucessos da língua his-
pana: “Ay, Cosita Linda”, “Ansiedad”,
“El Bodeguero”, “Cachito”, “Perfí-

dia”, “Quiereme Mucho”, “Besame
Mucho”, “Quizás, Quizás, Quizás”,
“Adelita”, “Solamente Una Vez”,
“Nadie me Ama”, etc.

Encontra-se também à venda nas
grandes lojas e em seus shows o CD,
“Special Italiano – 20 Super Sucessos”
com músicas do Festival de San Remo,
dos anos 60, como: “Champagne”,
“Roberta”, “Dio Come Ti Amo”,
“Torneró”, “Ancora Con Te”, uma
versão da música “Outra Vez”, com-

Jornal do Brás, dia 26 de março últi-
mo, Patrick Dimon emocionou co-
rações durante mais de uma hora,
com um lindo repertório diversifica-
do em seis idiomas. Foi uma verda-
deira explosão de alegria do público

presenteado com sua surpreendente
presença, convidado que foi pelo Jor-
nal do Brás através da querida canto-
ra Cleuza Dias e seu filho Alladin.
Shows de Patrick Dimon
pelo celular 99277-5004.

posição de Isolda, etc.

Vibrante show na
Tarde de Chá

Numa gratíssima sur-
presa na Tarde de Chá

que rendeu matéria na revista
Playboy. Outro momento ines-
quecível de Sol foi fazer o
“Concert pour une voix” no
Programa Festa Baile, TV Cul-
tura, com a apresentação de
Agnaldo Rayol, seu ídolo.

Além disso, Sol fez comer-
ciais de TV e foi capa de di-
versas outras revistas. Desfilou
nas Escolas de Samba Portela
– ao lado da Garota de Ipane-
ma, Helô Pinheiro, e X-9 Pau-
listana.

Cantora poliglota

Em seu repertório musical, estão
as músicas “Sonho Colorido”, “Pin-
gos de Chuva”, “Professor de
Amor”, “Something Stupid”, “I Wan-
na be Loved by You” e outras. Seu
primeiro sucesso foi “Meu Gatinho”.
Sol explica que a aceitação do públi-
co é ótima, inclusive de crianças. Re-

Sol, com o eterno Brilho

A entrevista foi na casa da cantora

Aqui uma lembrança com o inesquecí-
vel Edson “Bolinha” CurySol conta que continua se apresen-

tando em várias partes do Brasil e
participando de programas de TV e
de rádio. Canta em sete idiomas (por-
tuguês, espanhol, inglês, francês, itali-
ano, alemão e japonês), e interpreta
um mix musical que vai do bolero
ao pop, rock, jazz, blues, soul, reggae
e música lírica.

centemente, ela esteve em
Taubaté para a gravação do
clipe dançante “Gato Fujão”,
que já se encontra na internet.

Apaixonada por gatos
desde pequena, a escorpiana
Sol, nascida em Florianópo-
lis, cuida de quatro felinos em
seu apartamento na zona sul
e é formada em Direito. É
adepta da filosofia de vida
Seicho-No-Ie, originária do
Japão.

Finalizando a entrevista,
Sol disse que irá apresentar na
TV Orkut o “Programa da
Sol – Onde a Estrela é
Você”, em data e horário a
serem definidos, com muita
música, beleza, moda, culiná-
ria, shows e entrevistas. Con-
tatos com ela pelo fone
99408-1963, e-mail
cantorasol@gmail.com ou
com o assessor João Jaime
pelo 98466-0256.

TTTTTal Filhoal Filhoal Filhoal Filhoal Filho,,,,,     TTTTTal Pal Pal Pal Pal Paiaiaiaiai
Rodrigo Vellozo apresenta “Como é Bonito Benito”

com participação especial de Benito di Paula

Veja na próxima edição a carreira de Alan
e Alladin, Gloria Meneghin e Genival Costa, que

abrilhantam a Tarde de Chá Jornal do Brás.

Ao completar quatro décadas de carreira, Benito di Paula tem a obra
revisitada pelo seu filho, Rodrigo Vellozo, trilhando caminho próprio

lançando o seu segundo álbum, “Como é Bonito Benito”.
Serviço: dia 20/

04/2013 às 18h,
classificação: livre,
duração 60 minutos.
Entrada gratuita (os
ingressos devem ser
retirados 1 hora an-
tes do início da ses-
são, limitado a um
por pessoa).
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