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Índio Rufino lança hoje seu primeiro CD
Dono de uma voz potente e marcante, o cantor nativista de renome em Porto Alegre nos anos 80, Índio Rufino, apresentava-se todas as noites nos mais
famosos bares da capital como o Pulperia, o João de Barro, o Embarcação, o Macanudo, Desgarrado e o Vinha D’Álho, sempre junto com seus companheiros Elton
Saldanha, João de Almeida Neto, Daniel Torres e Rui Biriva. Trabalhavam com ele também Flávio Hansenn e Lúcio Yanel entre outros. Foi nessa época que conheci
Índio Rufino, e por seu carisma, humildade e talento passei logo a admirá-lo, e a guardá-lo com carinho na minha vasta lista de bons amigos.

Índio Rufino esteve no maior
programa cultural de raiz da televisão brasileira, convidado por
Lima Duarte para participar do

Som Brasil da Rede Globo de Televisão. Fez uma apresentação de
grande repercussão na época.
De volta a Osório, Índio tem
participado do movimento musical
sempre focado em suas convicções
campeiras serranas e fronteiriças.
Mas, não se descuidou de valorizar
e pesquisar a vida do campeiro litorâneo. Na Tafona foi destaque
com a música Xucra, considerada
a mais popular em sua edição.
No Show Osório Canta e Encanta, Índio Rufino se apresentou
junto com os grandes nomes da cidade e do Litoral.
Índio agora é apresentador de
vários programas na Rádio Momento FM, além de sempre comentar os
festivais da região.
Dono também de opiniões fortes e sempre bem embasadas, Índio
Rufino, por meu convite, foi o responsável interinamente, pela
coluna que mantenho no Jornal Revisão.

O disco
Com quatro músicas de própria
autoria – Despedida, Domingueira,
Amor Distante e Xucra – e outras sete
de compositores de renome no meio
nativista como Luiz Carlos Borges,
Apparício Silva Rillo, Elton Saldanha
e Mauro Moraes e ainda Leandro
Rodrigues, Heleno e Lanes Cardeal,
Índio Rufino lança hoje o seu primeiro CD Xucra. A gravação e mixagem
foram feitas por Alexandre Saraiva
(Alepa) no Estúdio Fazenda de
Osório, a produção de estúdio foi de
Jorge Pinalli e Juliano Borges, que
também executaram a maioria dos
instrumentos e vocais. Jorge Pinalli
tocou contrabaixo, violões solo e
base; Juliano Borges, em brilhantes
performances em quase todas as faixas com o seu acordeão, além de
Wagner Souza na percussão e
DaCostta na Bateria, com participações de Juliano Gonçalves na música
Xucra, e de Alexandre Saraiva tocando piano na música Percanteirio. A
produção fonográfica é da ACIT, Com
direção artística de Edilson
Campagna, masterizado por Agnaldo
Paz com design e fotos de Peter
Campagna.

O show
Com produção de Jorge Pinalli,
Índio se apresenta hoje, às 22 horas,
no Largo dos Estudantes, acompanhado por alguns dos músicos que

Indio Rudino com Jairo Reis da
Rádio Rural

Índio Rufino com João Vicente do
Nenhum de Nós
participaram da gravação do CD e de
outros convidados.
A promoção e o apoio cultural são
da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura.

