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SOS PERIFERIA três letras, uma palavra, uma sigla, uma evolução de idéias e ideais que
parte do princípio dividir para conquistar e assim prosperar. Um sonho dividido e compartilhado
por quatro jovens “ATS, Renato L.S, Muck e Negro Beto” todos da periferia de Santa Luzia
região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um sonho que virou realidade e hoje se
expande, com uma nova formação - Renato L.S, Muck, Luana, DJ DL e Negro Beto.
Desde a sua criação, em 99, o S.O.S vem destacando-se no cenário Hip Hop da grande BH, do
interior do Estado e em vários estados do Brasil. O grupo mescla música juntamente com
dança e artes cênicas, estilo batizado pelo grupo como: “Hip Hop progressive world”.
Toda essa filosofia e interatividade têm levado o grupo a ser um dos mais requisitados do
estado para participar de palestras, debates, shows e grandes encontros em emissoras de TV,
Jornais e Revistas, como: TV Rede Minas, TV Câmara Ligada, TV Horizonte, TV Metrópole,
YO! MTV, bem como, a serem tema de matérias jornalísticas - Jornal da Assembléia
Legislativa do estado de Minas Gerais, Jornal Estado de Minas, Jornal O Tempo, Jornal Hoje,
Jornal Mural de Santa Luzia e Revista Rap Brasil.
Em 2000 o grupo faturou 4 prêmios no evento (Melhores do Rap BH/2000), são eles: Grupo do
ano, grupo revelação, performance de palco e melhor compositor (Renato L.S). Em dezembro
de 2001 o grupo lançou seu primeiro CD intitulado “História Sem Fim”. No ano seguinte foi
premiado no evento (Melhores do Rap BH/2001), faturando os prêmios: Grupo do ano e melhor
letra de música (História Sem Fim).
No ano de 2003 o grupo apresentou sua performance musical na Serraria Souza Pinto (4º
Salão do Livro), dividindo o palco com a Rapper carioca Nega Gizza, além de fazer um show
histórico na Casa do Conde (FAN - Festival de Arte Negra).
Em 2004 o grupo participou do festival de música (Eletrônica - 2004), Conexão Telemig Celular
- Novos Movimentos da Música Mineira, sendo um dos oito selecionados que compõe o CD
deste projeto com duas faixas do S.O.S (Liberdade, Paz e Amor / Solidariedade). O grupo
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ainda faturou 2 prêmios no evento Melhores do Rap BH/2003-2004 (Melhor letra e performance
de palco).
Em 2005 participou do (FIB) Festival Infância Brasil em Mariana – MG, Festivelhas na cidade
de Corinto em MG e festival Hutuz no Rio de Janeiro, sendo considerado o melhor e maior
evento de Hip Hop da América Latina. Em 2006 executou um grande trabalho em parceria com
o grupo cultural Arautos do gueto, com um show marcante intitulado “Matriarcado” no teatro da
Biblioteca Pública de Belo Horizonte.
No ano de 2007 trabalhou na gravação do “EP” intitulado “Eterno Aprendiz” que foi lançado no
1º semestre de 2008, com seis faixas.
No mesmo ano em 2008 foi convidado para participar de um musical/debate no programa
Câmara Ligada em Brasília no Planalto Central, onde estiveram presentes o deputado Zezéu
Ribeiro (PT-BA), o antropólogo e fundador da Central Única das Favelas (CUFA) Julio César
de Tavares e o escritor Paulo Lins, autor do Livro “Cidade de Deus”. Neste mesmo ano teve a
música (Hip Hop) do EP “Eterno Aprendiz” selecionada para compor a coletânea
Brasileiríssima música de minas 2008.
Já em 2009 os membros do S.O.S Periferia dedicou todo o ano trabalhando no novo disco
intitulado “METHAMORFOSE” com prévia de lançamento para maio de 2010.
Páginas do grupo na web:
http://www.myspace.com/sosperiferia
http://www.palcomp3.com.br/sosperiferia
http://www.youtube.com/sosperiferia
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=5524468
Produção:
Rodney Machado
e-mail´s: rodneyeventos@yahoo.com.br ; rodneyevento@hotmail.com
Telefone: (31) 88472166 e (31) 36421476
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