
AVINE VINNY 

Vinny nasceu em 14 de julho de 1989, em Sobral, Ceará. O 
mesmo é filho de Maria do Socorro Silva. Seu nome de batismo, 
Ávneh, possui origem judaica e foi dado pela sua mãe. Ele começou 
a cantar aos 12 anos de idade na igreja, no qual permaneceu por seis 
anos. Já em maioridade, começou a cantar em bares locais. 

Aos 20 anos de idade, Vinny, juntamente com seus amigos, 
formaram a banda Xé Pop. No ano seguinte, lançaram "Namorar 
Escondido", no qual foi regravada por Wesley Safadão, Babado 
Novo, entre outros artistas. Em seis anos no grupo, foram laçadas as 
canções "Primeiro Olhar", "Você Aparece", "Segura Coração", 
"Melhor Que Eu", "Meu Abrigo" e "Vai Novinha". Após grande repercussão, ele se mudou para 
Fortaleza. 

Em 2015, lançou uma trilogia de videoclipes. "Você Aparece", "Eu e Você" e "Se Você Quer 
Saber" foram gravados em pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor, Copacabana e 
escadaria Selarón. Em 2016, o cantor deixou a banda. Em entrevista ao portal G1, afirmou que o grupo 
criou uma “característica própria”, que seu nome “está muito forte e vamos aproveitar para explorá-lo 
melhor e desmistificar”. 

 
Empresariado pela A3 Entretenimento, lançou o álbum O Cara Do Momento, em julho de 2016. 

"Tô Limpando Você da Minha Vida", em parceria com Solange Almeida, na época integrante do Aviões 
do Forró, tornou-se a quarta música mais executado nas rádios nordestinas. Em fevereiro de 2017, lançou 
o álbum Na Contramão, que contém a presença de Xand Avião, Márcio Victor e Léo Santana, o mesmo 
possui nove canções. 
No mesmo ano lançou Acústico e Férias com Avine, em maio e agosto respectivamente; O  
primeiro conta com nove faixas, enquanto o seguinte sete. O videoclipe de "Acabou, morreu" atingiu 
mais de um milhão de visualização no YouTube. Em agosto de 2018, laçou o álbum A Queda Foi na Sua 
Cama, que contém quatro faixas. Em setembro, em parceria com a funkeira Ludmilla, lançou o single "Tô 
Fechado Com Ela". Em outubro de 2018, gravou o álbum Avine Naturalmente no Porto de Galinhas, 
Pernambuco. 

O single "Maturidade", em parceria com a dupla Matheus & Kauan, atingiu a 66ª posição da lista 
top 100 do Spotify Brasil, além de ocupar a trigésima posição da lista de hits virais, ultrapassando as 
cantoras Madonna e Selena Gomez. Em seu canal no YouTube, o clipe, lançado em novembro, ultrapassa 
42 milhões de visualizações. Em 2021, lança o single "Coração Cachorro" com a participação de Matheus 



Fernandes, tendo como sample muito semelhante o uivo, ao single "Same Mistake" do cantor James 
Blunt. A música já soma 111.765.301 visualizações no YouTube e ainda foi a música mais tocada de 
2021 no spotefy e também entrou no -TOP 50 musicas mais tocadas no mundo pelo aplicativo. 

 

https://tonamidia.com.br/avine-vinny-entre-os-50-mais-ouvidos-do-mundo-e-o-top-1-no-
youtube-com-coracao-cachorro/ 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/joao-lima-neto/avine-vinny-e-
matheus-fernandes-entram-na-billboard-americana-por-reconhecimento-internacional-1.3160446 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81vine_Vinny 
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