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A um passo do universo

Difícil encontrar alguém que não goste de uma boa música. A situação muda de figura quando “fazer
música” se torna um sonho! Viver de arte, emplacar uma canção, cruzar o planeta fazendo shows é
uma missão quase impossível...E quem persegue este sonho se sente fora do senso comum, fora do
planeta Terra, quem sabe, vindo de Marte...
Foi a rede que conecta todas as galáxias que juntou os homens de marte. Em 2006, Dedé Neves
(bateria) colocou um anúncio na internet procurando uma galera para montar uma banda. Mal
podia imaginar que o aviso cibernético o faria conhecer Cadu Ramalho (vocal/baixo) e Dani de
Oliveira (guitarra). Logo nos primeiros ensaios, os três mostraram uma conexão artística mágica.
Surgia a “Homens de Marte”, banda que encantou o público da noite paulistana com suas
mensagens românticas e apresentações enérgicas. Desde o começo, o grupo mantém o foco em seu
trabalho autoral.
Pouco tempo se passou até que os três integrantes se aliaram ao renomado produtor musical Thiago
Bianchi e começaram a produção de seu primeiro disco. Antes mesmo de finalizado, despertam o
interesse de Arthur Fitzgibbon, veterano da indústria fonográfica brasileira e presidente da
gravadora Thurbo Music, com quem assinam contrato.
Lançado em 2008, o álbum homônimo mudou a vida dos integrantes da banda. Inúmeros shows,
aparições em rádios e TVs, presença em importantes eventos e premiações, discos vendidos nos
quatro cantos do Brasil, clipes, convites, parcerias... Enfim, tudo o que uma banda que lança seu
primeiro disco sempre sonha. Os “Homens de Marte” ficaram conhecidos por sua música de
qualidade, feita para o público jovem.

O ótimo resultado não bastou e os integrantes almejaram vôos ainda mais altos. A saída foi se
recolher em estúdio para, mais uma vez, ao lado de Thiago Bianchi, aprofundar-se no processo de
composição de um novo álbum.

Durante o processo, Dani de Oliveira deixou a banda. Um novo marciano então foi recrutado para
embarcar no disco voador. Bruno Justi, guitarrista formado pela Los Angeles Music Academy,
integrou a banda e o processo foi retomado com mais energia, provando que todo obstáculo pode
ser superado.
O segundo álbum, "A um Passo do Universo", é o testemunho de uma banda que travou batalhas em
nome de um sonho e conseguiu seguir em frente, cruzando galáxias. O álbum, com dez músicas, está
sendo lançado pela Thurbo Music e o clipe do primeiro single, "Sem Querer", já está na internet.
Em 2012, os Homens de Marte desembarcaram em Los Angeles para gravar um CD/DVD ao vivo.
Nos estúdios Hobby Shop, a banda foi gravada pelo talentoso Andrew Murdrock que já produziu:
Avenged Sevenfold, Godsmack e Alice Cooper. O CD/DVD ao vivo contou com a participação especial
de músicos de 4 países (Alemanha, França, México e Suécia) e será lançado em 2013.
Os “Homens de Marte” sabem bem de onde vieram. E, mais do que isso, sabem exatamente aonde
vão, e estão a um passo de chegar lá, de conquistar o universo.

Site oficial Homens de Marte: http://www.homensdemarte.com.br/
Clique e Assista “Mágico”: http://www.youtube.com/watch?v=De54vdPcNuU
Clique e Assista “Cena de Cinema”: http://www.youtube.com/watch?v=F63FkRjuzb0
Clique e Assista “Sem Querer”: http://www.youtube.com/watch?v=8tw5YT4iNJU
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