RELEASE

A pressão aqui vem do som e não da cozinha, com muita disposição e letras simples que falam de
problemas e situações que foram esquecidas como violência e corrupção, 4º Mundo é um CD que faz
tremer os músculos e exercitar a mente com reflexões sociais ao peso do som.
Com um sugestivo nome, o OITÃO é uma banda paulistana de Hard Core tradicional que foi formada em
2008, na sua 1ª formação tinha os amigos e músicos Henrique Fogaça, Ed Chaves, Tadeu Dias e Marcus
D’angelo.
Cada um dos integrantes já teve seus projetos e tem sua profissão separada da banda, mas a vontade
de fazer música foi batendo mais forte e as composições foram surgindo, quando em agosto de 2009 foi
gravado o 1º CD 4º Mundo ainda com Marcus D’angelo na bateria. Das 14 faixas a grande maioria são
autorais como a própria faixa titulo, 4º Mundo, Tiro na Rótula e Maldito Papel além das versões de Vida
Ruim (Ratos de Porão) e Garoto do Subúrbio (Inocentes).
Na contramão da moda o OITÃO vem mostrar que o som pesado e de protesto ainda tem seu espaço; e
que cada vez mais os jovens que tem na sua formação bandas “amorosas” e não entendem que devem
se envolver com os problemas do mundo, como o aquecimento global ou a fabricação de bombas
nucleares ou a corrupção do dinheiro escondido na meia.
Nesse pouco tempo de existência o OITÃO ganhou respeito e se apresentou em casas Hardcore de SP.
Nessas apresentações os seus integrantes que são figuras conhecidas no circuito alternativo de SP viram
que podiam dar passos maiores com a banda, foi nesse momento que a banda lançou seu 1º CD
usando a internet a seu favor tanto pra divulgar quanto pra vender suas músicas.
4º Mundo é um disco somente é encontrado nas lojas virtuais dos grandes portais e telefonia celular ou
nas apresentações ao vivo da banda, essa parceria com a Ponte D (distribuidora digital) veio pra
quebrar fronteiras comerciais e mostrar que a possibilidade de uma banda tida como alternativa pode
crescer e espalhar sua obra por todos os cantos mesmo aqueles que antes não chegaria.
OITÃO, é uma banda que você coloca pra ouvir e naturalmente aumenta o volume do som e começa a
tocar junto com a banda em uma espécie de “air band” a exemplo do Air Guitar. O som seria perfeito
em trilha de games de aventura e ação, como por exemplo Country Strike ou GTA Los Santos.
OITÃO é formado por:
- Henrique Fogaça, natural de Ribeirão Preto onde tocava bateria em bandas locais, hoje é vocal e chef
de cozinha premiado como Chef Revelação pela Revista Veja 2008 e seu restaurante SAL é muito
requisitado e reconhecido no meio gastronômico paulistano e nacional.

- Tadeu Dias, é paulistano e toca guitarra desde 1988, nesses + de 20 anos de carreira e muito estudo ele
foi o vencedor do 1º School Guitar Festival, que foi a oportunidade de estudar G.I.T. (Guitar Institute of
Technology) em L.A. (EUA), essa experiência o tornou um dos melhores instrumentistas do país e com isso
veio a ser musico de vários artistas como: Simoninha com quem gravou 2 CDs e 1 DVD, Cesar Camargo
Mariano, Ed Motta, Rappin Hood, Xis e muitos outros. Teve uma experiência como produtor musical e
participou de uma banda européia onde morou e tocou em vários países.
Hoje participa de 3 projetos, um eletrônico e outro com o rapper Lino Kriss, mas sua prioridade mesmo é o
hardcore do OITÃO.
- Ed Chaves, paulistano e baixista que toca desde os 14 anos influenciado pelos Ramones, por muitos
anos sempre teve banda até se mudar pra Salvador, na sua volta a SP reencontrou seus amigos e
parceiros e iniciou o projeto OITÃO.
- B.A., baterista convicto Marcelo conhecido como B.A. começou a sua intimidade com a bateria aos 12
anos de idade e desde então não parou mais, passou por várias bandas até encontrar no Oitão a sua
realização sonora.
www.myspace.com/oitohardcore
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