RELEASE
MARCINHO BARRADAS RAÍZES NO TEATRO CESGRANRIO

QUEM É MARCINHO BARRADAS?
Márcio Barradas mais conhecido como Marcinho cresceu com o Samba sempre
presente em sua vida, nascido e criado em Marechal Hermes, começou bem cedo a
dar seus primeiros passos no pagode, aos 11 anos de idade por influência do pai e
da avó, começou a tocar cavaquinho, era só o início de uma história promissora.
No início da carreira, passou por alguns grupos de pagode da região, entre eles, o
grupo Trânsito Livre formado por diversos músicos do cenário atual como
Mumuzinho, Flavinho Miúdo, Feijão (Balacobaco) , Saulo (Grupo Toda Hora),
Tchutchucão (Vou Pro Sereno) , Thiago Popeye, entre outros...
RECONHECIMENTO
O grande reconhecimento do cantor Marcinho surgiu em 2007, quando se juntou ao
grupo ZoaSamba, que teve como resultado 3 álbuns de sucesso (Pra Ficar Contigo 2009, Na Boca - 2012 e Passaporte - 2016), além de fazer uma releitura do mestre
Cartola (O Sol Nascerá - A Sorrir) na novela Insensato Coração da Rede Globo no
ano de 2011, a convite do autor Gilberto Braga.
A partir do sucesso na novela, o grupo ZoaSamba ganhou projeção regional e tocou
nos principais palcos do Rio de Janeiro, como: Barra Music (Atual Espaço Hall),
Terreirão do Samba, Expo Itaguaí, Clube 04 Linhas. Tiveram músicas estouradas nas
principais rádios do Rio de Janeiro (Radio Mania, FM O Dia), entrevistas e
participações (A Boa do Samba | FM O Dia), (Semana Maluca FM O Dia) e
apresentações em programas de TV (Samba de Primeira | Jorge Perlingeiro).

O pagode no Clube 4 Linhas foi divisor de águas e fundamental na evolução do
grupo. Marcinho como cantor se destacou e dividiu palcos com artistas renomados
como: Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Seu Jorge, Ana Carolina,
Exaltasamba, Revelação, Molejo, Reinaldo, Xande de Pilares, Marquinho Sensação,
Renato da Rocinha, Arlindinho, Chrigor, entre outros.
Então, em 2016 a banda resolve dar uma pausa na carreira por conta de uma
fatalidade com um dos integrantes do grupo, e só em 2020 Marcinho decide voltar
aos palcos, porém agora com sua carreira solo.
PROJETOS LANÇADOS
Em 2020, durante a pandemia do Covid-19, Marcinho Barradas produziu uma live
beneficente em seu canal do YouTube intitulada “Marcinho em Casa”com o intuito
de ajudar seus colegas e amigos músicos e artistas. A transmissão teve mais de 20
mil views simultâneos, onde contou com a apresentação de Bianca Monteiro
(Rainha de bateria da Portela),

Grazy Dolls (Cantora da banda Carrossel de

emoções) e participação do amigo e cantor Diney. Foi arrecadado mais de 2
toneladas de alimentos, uma quantia significativa em dinheiro e acessórios de
prevenção que ajudaram dezenas de famílias durante este período.
Em 2021 Marcinho lançou dois singles em todas as plataformas digitais (Outro
Patamar e Eu Vou Mudar o Jogo), ambos com um conteúdo audiovisual que está
disponível em seu canal no YouTube.
No mesmo ano, inicou um projeto pessoal intitulado “Entre Amigos com Marcinho
Barradas”, no qual o cantor reúne grandes nomes do samba e do pagode com o
objetivo de fortalecer e solidificar sua carreira no mercado fonográfico.
O projeto teve sua primeira edição no mês de Junho/2021 com participação de Lelê
Carlos e Grupo Balacobaco, segunda edição em Agosto/2021 com os grupos Caju pra
Baixo e Clareou e as próximas edições do evento já estão em negociação.

MARCINHO BARRADAS RAÍZES | TEATRO CESGRANRIO
O Projeto no teatro partiu do cantor com o objetivo de oferecer entretenimento
para todos os amantes de samba e pagode de um jeito diferente: com uma
repaginação para teatro. Por meio da música, Marcinho Barradas quer contar um
pouco da sua história para seu público, além de fortalecer seu nome no mercado
fonográfico.
O show conta com a realização do Teatro Cesgranrio e acontecerá no dia 26/02/2022
(quinta-feira), das 19:30H às 21:30H.
FICHA TÉCNICA
Banda
Cavaquinho
Violão
Banjo
Baixo
Teclado
Sopro
Bateria
Tan tan

Pandeiro
Repique e complementos
Surdo
Back
Produção
1- Produtor (cantor e banda)
1- Roud
1- Fotógrafo (caso necessite)

São aproximadamente 20 mil seguidores que acompanham a carreira do cantor em
suas redes sociais e que em seus shows marcam presença levando muito alto astral
e alegria.

