TCHÊ BARBARIDADE PRODUÇÕES LTDA.

RELEASE 2017
O Tchê Barbaridade chega ao seu trigésimo aniversário de carreira que será comemorado dia 05 de dezembro com
uma postura muito jovem, mantendo o grupo na preferência do público.
Do primeiro sucesso, Moça Fandangueira (1990), até o recente sucesso, O Gauchão voltou (2017) o grupo gravou
mais de 250 músicas em 22 CD´s, 04 DVD´s, 03 Discos de Ouro, e a participação em mais de 15 produtos da
Gravadora ACIT, com destaque para cinco Festchê´s, o Tchê Music ZH e o Tchê Music Nacional (ACIT e Abril Music).
Neste período houve também o agraciamento de inúmeras indicações para prêmios “Os melhores do ano” e Top Off
Mind- Revista Amanhã.
O grupo, dono de uma extensa agenda de shows, www.tchebarbaridade.com.br é simples no seu comportamento,
dando muito crédito aos fãs espalhados pelo País, e a Rede Social é invejável Facebook/tchebarbaridade com 65.000
seguidores, Instagram @tchebarbaridade com 46.000 e o clipe atual com mais de 100.000 views no Youtube e 20.000
no Face.
A música “O Gauchão voltou” está na grade de execuções em mais de 40 FMs no RS, SC e PR.
Com o lançamento do CD que também dá o nome “O Gauchão voltou” mais duas músicas começaram a ser
executadas em todo o sul:
 LIVRAMENTO E RIVERA (participação Joca Martins) – com clipe na Fronteira da Paz.
 MULHER E CACHAÇA – com clipe gravado em Santa Maria.
O grupo é assim composto: Cristiano Vargas (vocalista), Enzo Munari (vocalista), Pablo Costa (vocalista), Ronaldo
Petiço (gaiteiro), Marquinhos Noms (gaiteiro+ teclados), Paulinho Vargas (guitarrista + vocal), Célio Araújo (baterista) e
Miguel Ramos (baixista).
CONTATOS:
Comercial e Marketing: Paulinho Bombassaro – fone/whats(51) 9.9973-0434 – Email: pcb@tchebarbaridade.com.br
Coord. de Divulgação: Shanna Bombassaro – fone/whats- (48)9.9921-8260- Email: shannabombassaro@gmail.com
Gravadora ACIT: Ivete Campagna – Fone (54) 3223-3588 – Email: Ivete.campagna@acit.com.br
IMPORTANTE: Material para imprensa e contratantes no Site: www.tchebarbaridade.com.br/contratantes
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