VOCAIS:

MARCOS “MARQUINHOS”
Nascido no dia 10 de julho de 1.971. Sua carreira musical teve início
aos nove anos de idade quando ganhou um concurso de calouros na escola,
mas foi em 1988 quando formou a banda Estada Crítico, que passou a se
destacar na música sendo vocalista.
Participou de shows por todo o interior de Minas. Com o fim da banda
em 1.999, passou a se apresentar em barzinhos e casamentos. Em meados
de 2.003 foi convidado a participar da banda TUTU MARAMBAH, e hoje
se apresenta como o vocalista da banda.
De 2009 até hoje se apresenta nos vocais da banda Estado Crítico em
shows por todo o estado de MG, RJ e ES nos principais encontros de
Motociclistas do país.

GUITARRAS:

CLEITON LUPE
É um músico de Congonhas que vem desenvolvendo sua carreira no
Brasil e exterior. Trabalha como guitarrista, produtor, arranjador e
professor de música. Estudou no Musicians Institute, Los Angeles, Estado
Unidos. Lá estudou com músicos como Scott Henderson e David Hill.
Participou de projetos com músicos da Suécia, Noruega, Itália e Israel.

TECLADOS:

LEANDRO DOURADO
Natural de Congonhas MG 27 de abril de 1.986, começou a estudar
teclado aos nove anos de idade, passando pelas escolas OFICINA DE
ARTE, DA’CAPO, e seis meses no CONSERVATÓRIO DE SÃO JOÃO
DEL REY, totalizando 9 anos de aprendizado.
Participou do Show de Talentos em Congonhas MG por duas vezes,
vindo a receber o 1º lugar e 3º lugar. Participou também do 1º Premio
Vocal na mesma cidade.
Convidado a participar da banda TUTU MARAMBAH em março de
2.004 e atualmente na banda ESTADO CRITICO tocando por várias
cidades e estados.

BAIXO:

GILDAZIO ( GIL )
Apaixonado por música e moto, já participei de bandas como
Sanatório, Via de Fato e estudei na Promusic por um tempo e muitos
campeonatos de MotoCross que conquistei. Nascido em 31/01/1976 em
São Paulo vim pra Minas seguir minha carreira e hoje com Estado Crítico
todos os meus sonhos são realizados com muito esforço e fé em Deus.

BATERIA:

ALEXANDRO (LELECO)
Nascido em 08 de janeiro de 1972, iniciou na música em 1985
tocando prato na banda de música de Congonhas, em 1989 entrou na banda
Estado Crítico. Com o fim da banda foi convidado pra tocar em Belo
Horizonte na banda ‘Live’ com músicas próprias, depois, em 1999 entrou
num projeto de banda de baile com a banda ‘Utopia’ de Conselheiro
Lafaiete, na sequência banda ‘Beijo Molhado’ até 2006. Fez uma breve
participação na banda ‘Tutu Marambah’ e em 2009 voltaram com a banda
Estado Crítico onde está até hoje fazendo shows por várias cidades do país.

