Sorriso Maroto apresenta o projeto “A.M.A, Antes que o Mundo Acabe”
A inédita “Eu Topo” é a faixa foco do novo projeto

Somando mais de 70 milhões de execuções de áudio e vídeo e tendo alcançado, no
último mês, o topo da Crowley Brasil com a faixa “Eu Topo”, o bem-sucedido projeto
“A.M.A, Antes que o Mundo Acabe”, do grupo Sorriso Maroto, vem deixando um
rastro de positividade e alegria.
“A música ‘Eu Topo’ fala de uma paixão platônica, um cara que está realmente apaixonado
e disposto a conquistar sua amada. Nem que ele tenha que conhecer a família e enturmar
com os amigos. É uma história gostosa de cantar e que representa muitos corações
apaixonados por aí” - Bruno Cardoso revela sobre faixa foco do álbum, que tem vídeo
disponível no canal oficial do Sorriso Maroto.
Eu Topo acumula 11 milhões de execuções, sendo 6 milhões de streams no Spotify e 5
milhões de visualizações no Youtube.

Retrospectiva “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”
Fruto das experiências pessoais do vocalista Bruno Cardoso e do desejo do grupo de
viver em um mundo melhor, o projeto A.M.A foi gravado no dia 16 de fevereiro de
2020 e teve como palco a Praia do Francês, em Alagoas. Com um visual
deslumbrante e um público em total sintonia com o grupo, o registro audiovisual
contou com as participações de Belo, Lauana Prado, Mc WM e Parangolé, com Tony
Salles. O repertório reúne, ao todo, 19 faixas, incluindo medleys, sendo 12 canções
inéditas.
No final de outubro do último ano, o grupo lançou o primeiro volume do A.M.A, com
duas canções inéditas e duas novas versões de sucessos. O Sorriso convidou um
dos maiores nomes do pagode para fazer parte deste movimento – Belo é a grande

colaboração da faixa “100 Likes”, que já passa de 20 milhões de execuções nas
plataformas digitais e recentemente recebeu a certificação de single de Ouro. A
canção une dois grandes nomes da música nacional e é capaz resgatar o
saudosismo da trajetória do pagode, ao mesmo tempo que traz uma vibração nova
para o gênero. Completam o primeiro volume do “A.M.A”, a faixa-título do projeto e
novas versões dos sucessos “Reprise”, que fez parte do último DVD do grupo - “Ao
Cubo, Ao Vivo, Em Cores”, e “Pouco a Pouco”, colaboração do Sorriso com
Dilsinho, que fez parte do DVD “Terra do Nunca”, do cantor.
O grupo apresentou, no final de novembro, mais três canções, que compõem
o segundo volume do trabalho: as inéditas “Mal Entendido” e “O Errado Sou Eu” e
uma releitura de “Primeiros Erros”, sucesso que ficou conhecido pelo grupo Capital
Inicial.
O Sorriso começou 2021 em total animação com o lançamento do terceiro volume,
que trouxe a parceria inédita “Fogo na Gasolina”, com as participações de Tony
Salles, do Parangolé, e do MC WM, a inédita “Questão de Sorte” e uma nova versão
do sucesso “Escondido dos Seus Pais”. No começo de fevereiro, foi a vez do quarto
volume, onde o grupo apresentou as inéditas “Eu Topo”, que chegou ao primeiro lugar
da Crowley Brasil no final de março, e “Cabelos, Brincos e Beijos”, além de um mix
das canções “Ruínas/Teoria e Prática”.
O quinto volume chegou no começo de março com a inédita “Proibido”, além de uma
nova versão de “Sinal Vital” e o medley “Me Arrependi / É natural / O impossível”. Já
o sexto volume do projeto apresentou as colaboração com a cantora Lauana Prado,
na romântica “Acidentes Acontecem”, e a canção “Vai me Esquecer Também”.
O sétimo volume completou o álbum de 19 faixas. O grupo apresentou a inédita
“Nosso Flow” e uma nova versão do sucesso “50 Vezes”.
O projeto soma 72 milhões de execuções de áudio e vídeo, 27 milhões apenas no
Spotify, 45 milhões no Youtube.
“A.M.A, Antes que o Mundo Acabe” tem direção e cenário da UnicFilm, por
Fernando Trevisan Catatau.
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