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O grupo Brasilidade Geral surgiu quando amigos 
juntaram-se com a intenção de manter a técnica 
instrumental em dia, testar novos arranjos e 
composições. A autenticidade do conjunto veio quando a 
harmonia foi distribuída entre os instrumentos de sopro, 
somada com uma concepção de arranjo peculiar e 
músicos de alta performance. 

O primeiro disco, lançado em agosto de 2012, com o título 
de Brasilidade Geral, alcançou destaque nacional e despertou 
interesse do público internacional. Este trabalho proporcionou 
uma gravação de DVD ao vivo com o grande músico de jazz 
norte-americano Bob Mintzer, em dezembro de 2012, além da 
aprovação de grandes nomes da música brasileira, tais como: 
Rosa Passos, Gilson Peranzzetta, Jota Morais, Chico 
Pinheiro, Zé Nogueira, Idriss Boudrioua, Zizão Machado.  

 

 

O grupo é formado por Rafael Rocha e Joabe Reis (trombones), Bruno 
Santos (trompete), Roger Rocha (sax alto e flauta), Josué Lopez (sax tenor e 
flauta), Daniel Freire (sax baritono, clarone e sax alto), Hugo Maciel (baixo 
elétrico) e Renato Rocha (bateria). 

 

 

 

 

 

"Os músicos, os 
arranjos, as 
composições, a 
concepção musical. 
Vocês formam umas 
das melhores bandas 
que ouvi no Brasil. 
Parabéns! Sucesso!” 

Gilson Peranzzetta 

CD Brasilidade Geral 

DVD Brasilidade Geral 
e Bob Mintzer ao vivo 
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O grupo apresentou-se em renomadas casas de shows, universidades, teatros 
e festivais no Brasil, como: Bourbon Street Music Club, Bourbon Street Paraty 
Festival, Jazz nos Fundos, Teatro da Vila, Ao Vivo Music, Conservatório 
Dramático e Musical de Tatuí, Faculdade Souza Lima & Berklee, Studio RJ, 
UFG, Festival Interncional de Inverno de Domingos Martins, entre outros. 

Em 2013, o grupo gravou um DVD com Roberto Menescal e Andrea Amorin no 
Rio de Janeiro - Albatross Studio, chamado Bossa de Alma Nova, ainda não 
lançado. Roberto Menescal foi homenageado em 2013 pelo Grammy Latino 
como uma lenda viva da bossa nova. 

Além do show autoral, o grupo teve a honra de firmar grandes parcerias, 
aprensetando novas propostas de shows com músicos consagrados no cenário 
mundial: 

• Brasilidade Geral e Hamilton de Holanda 
• Brasilidade Geral e Ivan Lins 
• Brasilidade Geral e Rosa Passos 
• Brasilidade Geral e Roberto Menescal 
• Brasilidade Geral e Chico Pinheiro 

 

Em 2016, lança seu segundo álbum entitulado 
“Destino Rosa dos Ventos”, realizando shows por todo o 
Brasil. 

 

O grupo Brasilidade Geral representa não só uma nova 
geração de talentos, mas a Música Popular Brasileira. 

O grupo Brasilidade 
Geral é um grupo de 
primeira grandeza em 
vários aspectos. A 
música que eles 
escrevem e tocam é 
imprevisível e criativa, 
com sonoridade e 
personalidade própria.   

Bob Mintzer 
 

Fiquei encantada com a 
musicalidade, o talento e 
a seriedade desses 
meninos tocando. Que 
beleza! A forma como 
conduzem a sonorinade 
dos sopros é linda e 
aveludada. Continuem 
assim, fazendo música 
de verdade e do 
coração." 

ROSA PASSOS                                                                                    

CD Destino Rosa dos Ventos 


