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SOBRE MIM
Pagodeiro, cantor e compositor,
formado em sociologia e em
direito. Fundador do grupo Soweto
e criador de quase todos seus
sambas a constarem dos álbuns
Vento dos areais, Refém do
coração, Farol das estrelas, e
Fotografia., com mais de 8 milhões
de cópias vendidas.

 Claudinho de
Oliveira

         MÚSICO PROFISSIONAL
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TRAJETOS:
GRUPOS DE PAGODE
Katinguelê, Relíquia, Soweto

PARTICIPAÇÃO EM ÁLBUNS
Sampa Dá Samba, Ventos dos Areais,
Refém do Coração, Farol das Estrelas,
Fotografia

SOLO
Contramão do Amor
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Experiencia

PALACE
Experiência única com o Soweto, como
diretor de espetáculo, projeção de cenário e
intérprete
OLYMPIA
Show do Soweto em co-participação com o
grupo Molejo, em uma casa de espetáculos
que conferia  grandiosidade aos shows,
além de uma infra-estrutura tecnológica e
serviços do mais alto gabarito.
CANECÃO
Show de lançamento do álbum Refém  do
Coração no Rio de Janeiro

METROPOLITAN
Participação com o Belo em evento de final
de ano da rede Globo de televisão

MUSICAL PORTFOLIOVIRADA CULTURAL SP
Show Solo no Centro Cultural Grajaú, 2019
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A cara 
do show

Pagode

Pagode romântico

Anos 80 e 90     

Novas canções do álbum
Contramão do Amor
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Aracoiaba, SP
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Virada Cultural

Grajau
2019
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Nosso pagode 90 no
Baixo!
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EXTRA
Lançamento do álbum solo
e autoral, Contramão do
Amor
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OBRA
O álbum Contramão do Amor é
totalmente autoral

FONOGRAMA
EP com 06  músicas inéditas

STREAMING
Música Contramão do Amor em todas as
plataformas digitais!
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 Claudinho tem as aspirações de 90, mas o novo trabalho já representa a
recriação de sua obra e a anexação de novos e expressivos públicos. Agora
chegou o momento de lançar o seu mais que esperado CD Solo e autoral
intitulado “CONTRAMÃO DO AMOR”. Bora fortalecer! TRAJETÓRIAS
 Claudinho de Oliveira é pagodeiro, cantor e compositor, com formação em
sociologia e em direito. Ex-integrante fundador do grupo Soweto e criador de
quase todos seus sambas a constarem dos álbuns Vento dos areais, Refém do
coração, Farol das estrelas, e Fotografia., com mais de 8 milhões de cópias
vendidas. Também emplacou composições com outros artistas, como Art
Popular; Belo; Reinaldo Príncipe do Pagode; Apresentadora Angélica; Biro do
Cavaco; Cara Metade; Katinguelê; Sem Compromisso, Thiaguinho, Sensação, Na
Palma da Mão; Casa Nossa, Um Toque a Mais, Samprazer, Pinha Presidente,
Pique Novo, entre outros. Suas canções remontam parte da nossa memória
cultural, com fortíssimo impacto em todo o Brasil. Em toda a sua trajetória,
podemos constatar o primor de seus sambas e todo um histórico pessoal de
inspiração e concepção de espetáculos que marcou indelevelmente a trajetória
de seu conjunto musical. O ponto mais alto dessa caminhada remonta os
belíssimo show do grupo no antigo Palace em são Paulo, em que Claudinho de
Oliveira recebera incumbência exclusiva do então empresário, Denilson (ex-
jogador da seleção brasileira de futebol), para concebê-lo e dirigi-lo. 
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CAMPANHA SOLO

Da criação do Bar Soweto,
passando pela fundação do
Grupo Soweto, onde
militou por 20 anos, até a
idealização do pagode
consciente e a campanha
do solo Contramão do
Amor.
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Salve gente bamba!
Esperamos de verdade que curtam o nosso
trabalho,  disponível em todas as plataformas
digitais e acessível nas redes sociais! tmJ.
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Trabalhe comigo

EMAIL
hshtgbrasil@gmail.com

MOBILE
11 95751-4657


