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Uma breve história. Um ataque sagaz
Criado em 2001 por Higo Melo, Alisson Melo e Anderson Benjamim já na largada o
Ataque Beliz se mostra um dos grupos de rap de melhor performance ao vivo do
Distrito Federal. Sempre lembrados pela boa energia e preenchimento do palco, o trio
que sequer tinha um DJ se destacou no cenário mais fértil da capital do país na ultima
década. Não demorou até o grupo estar inserido nos grandes eventos de música,
como a Feira de Música Independente Internacional de Brasília (FMI-BSB), a Feira da
Música (CE) e o Festival Consciência Hip-Hop, em Cuiabá (MT).
Em outubro de 2009, a banda representou o Distrito Federal no festival nacional Rap
Popular Brasileiro (RPB), no Rio de Janeiro e venceu. No mês seguinte, voltaram à
capital carioca e tocaram na edição especial de 10 anos do Prêmio Hutuz, no
emblemático Canecão, onde dividiram o palco com Sandra de Sá, Caetano Veloso,
Dudu Nobre e Rappin Hood.
Ainda em 2009, a banda lança o CD Reconceito, seu primeiro álbum oficial que marca
seus oito anos de formação. O álbum traz músicas já conhecidas do público, como Bom
Som e Eu e os Camaradas e novas como Madrugada e O Giz e o Fuzil (vencedora do
RPB). Em 2010, Ataque Beliz recebeu o prêmio Hip Hop Zumbi na categoria Melhor
Álbum.
Após alguns anos experimentando formatos e sonoridades o grupo dá mais um grande
passo e se forma a Banda Ataque Beliz, e em 2011 a convite da Rede, participou do
programa Som Brasil, em homenagem ao sambista Ataulfo Alves. A banda arranjou e
executou as músicas Laranja Madura, Pois é e Saudades da Amélia ao lado de nomes
como Elza Soares, Thiaguinho (Exaltasamba) e Ataulfo Jr.
Hoje a banda é formada por Anderson Benjamim, Higo Melo e Alisson Melo (vocais),
Amaro Vaz (bateria), Thiago Jamelão (guitarra e vocal) e Patrick Rerisson (baixo),
Paulinho Góes (guitarra) e Hugo Rhodrigues (teclados). Com um show testado e
aprovado em um circuito regional e em grandes palcos como Cena Contemporânea,
Aniversário de Brasília, Elemento em Movimento e Sattélite 061, Ataque Beliz finaliza
seu primeiro álbum como banda e tem um novo show repleto de músicas novas. O disco
conta com participações de Tássia Reis, Ellen Oléria, Angel Duarte entre outras e seu
lançamento está previsto para Julho de 2016 e três singles já podem ser conferidos na
página oficial da banda: Calmaê, Hora do Show e Todo Poder Ao Povo. O título do
novo trabalho é Voe como uma borboleta. Ferroe como uma abelha em homenagem ao
maior pugilista de todos os tempos Muhammad Ali.

