Release Jocel Vargas

Jocel Vargas mostra que há coisas que não podem ser substituídas, como o
talento! Vindo de Caçapava do Sul - RS, onde sua origem musical sempre foi música para
dançar, onde o baile sempre foi seu ponto forte.
Com mais de 20 anos de carreira, Jocel Vargas, caminha com firmeza e segurança
para o mais seleto grupo de artistas da música sertaneja e POP Universitário. Tal mérito
se dá pela qualidade das músicas que grava e compõe, não deixando de lado o respeito
que tem com a música raiz
O ritmo embalado da banda faz com que o público não consiga ficar parado. Com
uma média de 10 à 15 shows por mês. A experiência acumulada, somada ao dom natural,
traz novo “fôlego” para a música sertaneja com composições marcantes e arranjos
contagiantes que fazem o público pedir BIS a cada apresentação.
Todo este Dom unido à história de Jocel Vargas, fez com que os meios
radiofônicos se interessassem pelo seu trabalho que está com cadeira cativa em várias
rádios da região e algumas emissoras de televisão. Jocel Vargas começou cedo, ainda na
adolescência. Aos 13 anos já era guitarrista e despertou então seu interesse em ser
cantor.
Em 1998 foi o grande destaque como cantor e compositor de um grande festival da
música tradicionalista Gaúcha. Um dos diferenciais que tem Jocel Vargas é tocar o
repertório de maneira teatral, criando momentos ao Show, com muita interação com o
público, músicas de estilos diferentes.
Jocel Vargas assim como seus músicos já tem uma vasta bagagem artística, isso
ajuda muito nessa interação e carisma com as pessoas. É uma banda eclética e
irreverente, que toca desde músicas sertanejas universitárias até músicas sertanejas raiz
dentre outros ritmos, e tudo com muita qualidade e afinação, muito exigente nesse
aspecto.
Quem quiser prestigiar o cantor Jocel Vargas, encontra seu trabalho disponível em
todas as plataformas digitais, ou é só procurar a programação das melhores casas de
Porto Alegre e região que certamente ele estará lá.
ATUAL MÚSICA DE TRABALHO –“TCHAU POBREZA” RODANDO EM MAIS DE 500 RÁDIOS DO SEU GÊNERO
MUSICAL.
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