Forró do Bom
A banda Forró do Bom foi criada em novembro de 2008 através das parcerias com a produtora
de eventos A3 Entretenimento, a cantora Kátia Cilene e o sanfoneiro Menudo.
Inicialmente a banda contava com dois cantores: Kátia Cilene e Daniel, o “Bolinha”, mas logo
houve a contratação do cantor Aduílio Mendes, para então formar o trio gogó de ouro do forró.
A banda conta com pouco tempo de existência, mas já faz sucesso, inclusive em diversas
cidades como: Fortaleza, João Pessoa, Campina Grande, Piauí, Pernambuco, Bahia,
Maranhão e outras.
Esse sucesso existe pela escolha criteriosa do repertório, critério esse feito sempre por Kátia
Cilene, o sanfoneiro Menudo e os empresários da A3.
A identidade musical está no fole da sanfona e na batida da bateria, juntos eles unem o ritmo
que dá sentido ao nome da banda “Forró do Bom”.
FORRÓ DO BOM conta com cantores veteranos no mundo musical e isso, claro, faz toda a
diferença.
 Kátia Cilene é natural de Fortaleza/CE e cantora desde os 12 anos de idade. Ela iniciou
a carreira de cantora aos 21 anos e ficou conhecida nacionalmente na banda Mastruz
com Leite, onde ela passou 17 anos.




O ritmo que Kátia costuma cantar na banda é o “Forró Reggae” e o “Xote”.
Daniel conhecido como “Bolinha” é natural de Fortaleza e canta desde os 15 anos de
idade. Profissionalmente são seis anos de carreira, contabilizando 26 anos de carreira
musical.
Bolinha antes de cantar no Forró do Bom, passou por outras bandas e outras
profissões, mais foi na música e mais precisamente no Forró do Bom cantando
”Vaneirão”, “Xote” e “Vaquejada” que ele ficou conhecido.
Aduílio Mendes é natural de Choró/CE e cantor desde os 17 anos. Além de cantor
Aduílio também é compositor.

O ritmo que Aduílio canta na banda é “Xote” e “Forró Reggae”, onde canta boa parte do
repertório em dupla com Kátia Cilene.
Antes de integrar no Forró do Bom com Kátia Cilene e Bolinha, Aduílio passou por
várias bandas como: “Mastruz com Leite” (onde gravou mais de 15 CD´S), Magníficos,
(gravou 2 CD´S), Caviar com Rapadura (gravou 1 CD), Forró Moral (gravou 1 CD)
além das participações nas bandas “Saborear” e no DVD da banda “Gatinha Manhosa”
e “Marquinhos Maraial”.
É com esse time de veteranos cantores que a banda Forró do Bom faz o sucesso que vem
fazendo e mantendo a agenda de shows sempre lotada, independente de qual seja o mês do
ano.
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