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Dj Renatinho começou sua carreira em 1989 como promotor da US Beef & Rock (SP) e na Hard Reggae  
(Guarujá) onde logo se tornou Dj residente pois desde adolescente já amava musica, depois foi para o 
lendário "Beach Club" ,considerado na época a melhor balada no litoral localizado no Hotel Casa 
Grande. 
Logo no inicio de sua carreira já atuava  em vários eventos sociais pelo Brasil,
além de vincular seu nome com passagens em vários locais pelo mundo.

Itália, Portugal, França, México, Argentina , Grécia e Estados Unidos .

Tocou na noite brasileira como DJ Residente nas casas:

Hard Reggae (Guarujá), filial da Limelight (SP) ;
Beach Club (Casa Grande Hotel)
Limelight (SP) (Campos do Jordão);
Lês Bain Duche (Itaim - SP);
Cabral (Itaim - SP);
Pachá Brasil (Guarujá);
Leopoldo (Morumbi – SP)

Em rádio, participou na Jovem Pan FM (Ritmo da noite).
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No inicio dos anos 90 representando a empresa de Nando Jones , pioneiro em eventos sociais tocou em 
vários eventos de personalidades :
Casamento de Roberto Justus e Adriane Galisteu, casamento de Ricardo Almeida, casamento de Regina 
Moraes e Sergio Waib entre outros.
Em 2001 montou sua empresa de eventos, a Logic Sound, e então se destacou não somente como Dj mas 
também pela qualidade dos serviços prestados com equipamentos de ultima geração.
Atuou também em eventos Corporativos :
Salão automóvel - Stand Ferrari
Lançamento loja Ferrari – (Av. Brasil – SP)
Lançamento do Credicard Hall
Inauguração da loja Etna store
Em 2011 foi responsável pelo sistema de som do Club Kiss and Fly ,
onde teve o privilegio de ter Dj’s internacionais se apresentando em seu sistema de som, tais como;

Black Eyed Peas ;
David Guetta ;
Miguel Migs; 
Martin Solveig .
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É sócio também de uma festa OpenAir chamada Deep, onde tem como conceito trazer o melhor da House 
music mundial para seus frequentadores.
Foi responsável também pelo famoso Réveillon da Pousada Zé Maria (Fernando de Noronha –PE) onde 
participou por 10 anos.

Depois de 11 anos a frente da Empresa Logic Sound resolveu renovar sua experiência dando aos seus 
clientes um tratamento mais personalizado como Dj visando as tendências do mercado mundial de eventos 
sociais criando a djrenatinhologic.com e ainda em 2014 criou seu Beach Club na Ilha de Fernando de 
Noronha chamado Bar do Meio Lounge.
Depois de um longo período se dividindo entre São Paulo e Fernando de Noronha, retorna a São Paulo para 
dedicar mais tempo a sua principal e mais amada atividade que é , ser DJ ,e produtor musical onde junto com 
os Dj’s Claudinho Rs, Fabiano Salles e Glauco criaram o Dustmix que tem como objetivo recriar alguns 
clássicos da dance music com uma roupagem mais moderna.

Utiliza modernas ferramentas de discotecagem usando os softwares RekordBox da Pionner for Dj’s.


