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"Outro Baião", de Maria Dapaz, recebe o Troféu Acinpe

Já pré-selecionado para o 25º Prêmio de Música Brasileira, a ser realizado no próximo mês de outubro, no
Rio de Janeiro, “Outro Baião”, o mais recente trabalho da cantora pernambucana Maria Dapaz, acaba de
receber o Troféu Acinpe (Associação dos Cantores e Intérpretes de Pernambuco) - 5º Prêmio da Música de
Pernambuco, em cerimônia na última segunda-feira (31), no Cinema São Luiz, no Recife.

A premiação reuniu grandes artistas e músicos pernambucanos, que, ao todo, concorreram em dezoito
categorias, indo do forró ao reggae.

O evento contempla artistas de diversos gêneros musicais que lançaram trabalhos no ano passado, além de
premiar os melhores programas de rádio e televisão. São dois troféus por categoria, dos quais um pelo voto
dos internautas e o outro pelo voto dos críticos de rádio, jornal e televisão.

Maria Dapaz, natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, saiu do evento carregando o prêmio da
crítica.
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