
 

1 
 

Mário PC - 2019 
 

Release 
 
Músico, produtor musical e escritor, Mário PC nasceu em Belo Horizonte (MG).  Lá, 
iniciou seus estudos de música na Fundação Clóvis Salgado.  
Como músico, já dividiu palcos e estúdios com grandes artistas da cena pop 
brasileira, entre eles Lulu Santos, Marina Lima, Ed Motta, Paralamas do Sucesso e 
Midnight Blues Band.  
Autor dos livros “O Saxofone Pop dos Anos 80” e “Ilusório Relógio da Vida”, ambos 
lançados pela Editora Multifoco, Mário PC graduou-se em Licenciatura em Música 
pela UNIRIO, no Rio de Janeiro (RJ), onde residiu de 1985 a 2016.  
Atualmente reside em São Paulo, capital, e dedica-se ao seu mais novo projeto: 
HighLights. 

 
Histórico 

 
Cargo: Compositor, arranjador e Produtor musical - Produção de música autoral 
em estúdio para fins comerciais e carreira – Janeiro de 2000 a 2019 
Artista: Mário PC 
 
Cargo: Músico Palco/Estúdio – Janeiro de 2010 a Janeiro de 2015  
Artista: Lulu Santos 
Principais responsabilidades: Saxofonista, flautista, cantor e percussionista. 
Atuação em território nacional. 
 
Cargo: Professor – Janeiro de 2010 a Janeiro de 2015 
Escola de Música Diego Scliar (Rio de Janeiro) 
Musike – Academia da Música (Rio de Janeiro) 
 
Cargo: Músico Palco/Estúdio – Janeiro de 1996 a Janeiro de 2002  
Artista: Lulu Santos 
Principais responsabilidades: Saxofonista, flautista, cantor e percussionista. 
Atuação em território nacional. 
 
Cargo: Músico Palco/Estúdio - 1993 
Cruzeiro marítmo – navio Sea Wind Crown 
Principais responsabilidades: Saxofonista e cantor. Atuação: Caribe  
 
Cargo: Músico Palco/Estúdio – Janeiro de 1990 a Janeiro de 1996  
Artista: Marina Lima 
Principais responsabilidades: Saxofonista e cantor. Atuação em território nacional e 
internacional (E.U.A/Canadá/França). 
 
Cargo: Músico Palco/Estúdio – Janeiro de 1988 a Janeiro de 1990  
Artista: Ed Motta  
Principais responsabilidades: Saxofonista e cantor. Atuação em território nacional. 
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Release da apresentação 

Mário PC - HighLights 
 

Em uma profusão de sentidos, Mário PC propõe o que conceitua como sendo a sua 
música: arte para um novo mundo.  
Fazendo um contraponto com diversas culturas e padrões estéticos, promove 
sensorialmente uma conexão com o estilo de vida contemporâneo.  
Testemunha ocular de fatos e constatador de hábitos, Mário PC propicia à sua 
música tráfego livre dentre as mais diversas áreas da cultura e meios de 
comunicação. 
Acompanhado do seu quarteto, Mário PC traz toda a essência do jazz-fusion em 
um show moderno e virtuoso. Um misto de sonoridades acústicas e sínteses 
eletrônicas, simbolismos da contemporaneidade. 
Um convite a uma viagem sensorial!  
Uma experiência única por onde trafega a Música em todas as suas nuances. 

 

 

 

 

 


