
Thiago Miranda lança releitura de clássico do samba! 

 

   Após quase dois anos de lançado o disco "Samba pra elas" que rendeu a Thiago Miranda a 

indicação a melhor cantor de samba pelo Prêmio da Música Brasileira em 2018, o cantor lança 

no dia 12 de dezembro um single com a regravação de "Retalhos de cetim" sucesso de Benito 

di Paula, numa versão super original e inusitada meio "samba-dub" com produção do 

renomado Rodrigo Campello. O encontro entre o artista e o produtor que já faturou até 

Grammy Latino, aconteceu por intermédio do empresário e produtor de eventos Marcelo 

Nader que, conhecendo bem o trabalho de Thiago e sua vontade em produzir com Campello, 

ao conhecer e se tornar amigo de Rodrigo, propôs a parceria que foi muito bem aceita pelo 

produtor que logo entrou em contato com o artista pra conversarem sobre a versão.  

   O artista também lança, na mesma data, um lindo clipe ressignificando o romance da canção 

encenado numa paixão inusitada e envolvente por uma prostituta.  

   A música será lançada no primeiro minuto do dia 12 de dezembro nas plataformas digitais 

(Spotify, Deezer, Apple Músic e outras) e o clipe à noite no canal de Thiago no YouTube 

durante o show de lançamento que acontece às 20h no Espaço Excalibur.    

   O artista está em campanha pra engajar o pre-save da música, que consiste em salvá-la 

previamente em sua plataforma pra que ela te avise no lançamento e você possa ouvir logo 

que lançada. Isso ajuda muito a posicioná-la bem nas plataformas. Os interessados também 

podem se inscrever e ativar as notificações no canal do artista pra saber em primeira mão do 

lançamento do clipe.  

 

Faça o pre-save pelo link: https://bit.ly/retalhospresave 

 

Se inscreva no canal de TM no YouTube:  

www.youtube.com/thiagomirandavideos 

 

Confira o teaser: https://bit.ly/teaserretalhospl 

 

Thiago está à disposição para contato. 

Telefone / Whatsapp (32) 99113-5799  

E-mail thiagomirandaproducao@gmail.com. 
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