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Uma nova gravadora, com uma nova proposta!

A recém fundada Dirço Records será
dedicada ao relançamento dos grandes
clássicos da Música de Raiz Brasileira – MRB.

Conheçam, a seguir, o primeiro lote de joias
musicais que chegará ao mercado!



Você vai ficar viciado no som dessa dupla! Eles vão tirar seu fôlego!



Os precursores da música gospel brasileira (MGB). Nada mais
celestial do que essa dupla, tanto pelos seus nomes quanto pelas
suas feições angelicais.



Poderia haver nome mais adequado? Se este não for o seu disco
preferido, será o seu predileto! Grande clássico da MRB, de volta!



Finalmente, o retorno desses grandes letristas, pioneiros no uso de
termos contábeis na MRB. Não deixe de comprar, o preço é justo,
tanto à vista quanto em vezes.



Para eles, o mar está sempre para peixe! Um disco em que
discutem a relação, culminando com a música título, na qual
exprimem sua dor em não dividir mais o mesmo leito (o colchão
vivia molhado...).



Neste indispensável clássico, eles provam que não são apenas mais
dois rostinhos bonitos na MRB!



A consolidação de uma carreira legal e bem construída!



Versão remasterizada do maior clássico dessa veterana dupla, a 
pioneira do sertanejo hippie!



Relançamento que deu muito trabalho na hora de negociar os 
direitos autorais, mas que valeu a pena, afinal trata-se de um 

clássico do sertanejo libanês!



Os galãs da MRB em seu melhor disco! Novas composições, novos 
arranjos, novos penteados! Imperdível!



Concorrentes de Jacó & Jacózinho na incorporação de influências 
do folclore internacional em sua música, Conselheiro e Ouvidor são 

os reis do sertanejo tailandês, algo que só poderia  ter saído de 
cabeças brilhantes como essas!



Priminho & Maninho sempre foram os maiores expoentes do 
sertanejo-fofo. Neste grande clássico eles contam com a 

participação especial da galinha pintadinha (na época, ainda era um 
pinto).



Ah, evidentemente que eles não poderiam ficar de fora de nosso 
catálogo! Relançamento de um dos primeiros de muitos clássicos 

dessa dupla clássica, que foi escolhido cuidadosamente por conta da 
belíssima capa, que mostra o fino gosto do Xororó por roupas e 

penteados bacanas.



Para encerrar nossa lista de clássicos relançados, mais um caso
especial – a primeira dupla sertaneja internacional! O nome e as
feições já entregam - Jacklane é americano, natural de Michigan
(como mostra a camiseta). Já Manda Brasa é o típico brasileiro
batalhador e versátil, que divide sua carreira de cantor com a de
modelo e de guarda-costas.



E não acabou – ainda temos mais uma ótima
notícia!

A Dirço Records tem o orgulho de informar
que também vai se dedicar ao lançamento de
artistas promissores da MRB.

Vejam, a seguir as duas primeiras apostas da
Dirço Records para ampliar sua iluminada
constelação.



Duo & Deno

Já está praticamente finalizado o tão esperado disco de estreia da 
dupla Duo & Deno, a maior revelação da MRB dos últimos tempos. 

Não percam esse primor do sertanejo visceral. 



Fred & Mercury

Neste momento a dupla está no estúdio preparando o seu disco de
estreia e discutindo sobre a capa (estão firmemente inclinados a usar
uma grande foto dos dois lado a lado). Fred e Mercury prometem
revolucionar a MRBGBLTS com sua projeto de misturar o sertanejo com
letras extraídas dos discursos da Dilma e melodias inspiradas nos ruídos
produzidos por um de seus cavalos. Não percam!
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