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RELEASE  MUSICÃO 
 
 Renato Bras há muito buscava formas de elaborar um site musical, pois, 
como grande apreciador de música, em especial da sonoridade 80’s e, já atuando 
em desenvolvimento web desde 1998, ao conhecer a crítica de arte Márcia Janini 
em meados de 2005, percebendo que ambos cultivavam pela música o mesmo 
entusiasmo e compartilhavam o gosto pelos mesmos estilos musicais, convidou-a a 
participar da equipe fundadora do site, em uma das várias reuniões musicais 
realizadas na residência desta. 
 Assim, após várias discussões e esboços, surge em agosto de 2006 o 
Musicão, voltado à informação sobre o universo musical em todas as vertentes do 
rock e eletrônico, passando pelas cenas do underground e alternativo, em um 
trabalho coerente, privilegiando a qualidade editorial e a funcionalidade, 
proporcionando ao usuário agilidade no acesso ao conteúdo, constantemente 
atualizado, tendo por objetivo a disseminação da cultura musical. 
 Dessa forma, o Musicão promove a divulgação de diversos trabalhos 
artísticos na área musical, por meio de análises críticas nos links “Shows” e “Críticas 
de CD”, imagens da “Galeria de Fotos” e notícias no geral, além de outros recursos, 
revelando novas obras e experiências de grupos musicais e intérpretes consagrados 
e emergentes, sendo este hoje utilizado como espaço aberto à exposição de forma 
democrática e abrangente estimulando a procura do público trabalhos de qualidade 
que, muitas vezes, escapam ao conhecimento do “mass media”. 
 Elaborado especialmente para apreciadores de estilos integrantes do rock e 
eletrônico, abrangendo todas as faixas etárias, possibilita ao visitante informações 
de maneira clara e precisa. 
 O Musicão recentemente realizou a cobertura de shows e eventos 
importantes nos segmentos que prioriza em suas atividades, à guisa de exemplo: 
MTV Ao Vivo - 5 Bandas de Rock, Skol Beats 2007 e 2008, Jota Quest, Pitty 
(gravação do DVD ao vivo), Lobão, GAS Festival 2007 e 2008, Helvetia Music 
Festival 2007 e 2008, Tim Festival 2008, Planeta Terra 2007, SP Mix Festival 
2007, Spirit of London 8 e 9, Rod Stewart, Ozzy Osbourne. 
 A equipe é formada por profissionais altamente qualificados, além de contar 
com eventuais colaboradores. 
 
Equipe Musicão 
 
Renato Bras – Coordenador geral e fotógrafo, responsável também pela assessoria 
de imprensa e administração de conteúdo. Formado em administração de empresas, 
especialista no desenvolvimento web em PHP, trabalha com sites e portais desde 
1998 e atualmente é coordenador de mini portais de conteúdo, entretenimento e 
serviços. Suas principais influências musicais são os estilos eletrônicos, em especial 
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o tecnopop e o rock dos anos 60 e 80, tendo como ídolos Kraftwerk, Front 242, 
Information Society, Capital Inicial e Karnak. 
 
Márcia Janini – Crítica de arte responsável pelas áreas de shows, CD’s e 
entrevistas, além dos setores de redação, revisão e controle de qualidade editorial. 
Atriz e professora do curso de formação de atores, atuando há mais de dez anos na 
área, atualmente dedica-se também a pesquisa acadêmica no campo da crítica e 
fomento à arte, sendo fortemente influenciada pelos teóricos de tendências políticas, 
como Maquiavel, Jean Paul Sartre, Brecht e pelos críticos Sábato Magaldi e Décio 
de Almeida Prado. Musicalmente, baseia-se na multiplicidade de estilos dos anos 
80, como o gothic, indie, synthpop e pelo punk e classic rock, sendo apreciadora dos 
trabalhos de Joy Division, Bauhaus, Depeche Mode, The Clash, The Doors, Titãs e 
Legião Urbana. 
 
Filipe Jahn – Jornalista responsável pelos conteúdos de notícias. Formado em 
jornalismo e músico guitarrista, seu estilo baseia-se nas influências de Inácio Araújo 
e Hélio Schwartzman. Como principais influências na música, o classic rock 
representado por Beatles e Eric Clapton. 


