Yudi Tamashiro
Um jovem que se destaca em três vertentes: apresentador, cantor e dançarino.
Sua carreira teve início aos 09 anos no Programa Raul Gil, onde permaneceu durante 3 anos consecutivos
e foi sua grande escola para a sua carreira artística.
Em seguida foi convidado pelo SBT para apresentar o programa infantil Bom Dia e Cia, onde
permaneceu durante 08 anos consecutivos com altos picos de audiência. Destacou-se tanto que até hoje é
conhecido nacionalmente como “O Garoto Playstation”, o que o deixa muito feliz por saber que fez um
excelente trabalho.
Neste período que esteve no SBT apresentou, paralelo ao Bom Dia e Cia, diversos programas como:
“Carrossel Animado”, “Você é mais esperto que um aluno da 5º série?”, “Pirâmide Premiada”, “Cantando
no SBT”, entre outros..
Recebeu vários prêmios, entre eles: “Troféu Super Cap de Ouro”, “Prêmio Jovem Brasileiro”, 06 “Troféu
Imprensa” e 05 “Troféu Internet”.
Já sua carreira como dançarino se iniciou aos 07 anos, estudou vários estilos de dança como: Ballet, Jazz,
Lambaeróbica, Dança de salão e Hip Hop.
Resolveu se especializar no Hip hop e se destacou conseguindo em 2005 ganhar com o seu grupo o
campeonato considerado o de maior importância no meio da dança o “Fitness Brasil”. Recebeu como
premiação o direito de estudar dança nos Estados Unidos, só não pode usufruir da sua premiação por já
estar com o contrato no SBT.
Em 2010 participou deste mesmo concurso, mas agora na categoria adulta e mais uma vez tornou-se
vencedor.
Em 2011 fez a abertura do bem conceituado festival “7º Festival Internacional de Hip Hop” no Teatro de
Arame em Curitiba.
A dança permanece em sua vida até hoje, vive dando workshop pelo Brasil, tentando passar para os
jovens e crianças tudo que conseguiu aprender até hoje.
Agora a carreira de cantor ele traz desde sua entrada no Programa Raul Gil e nunca foi deixada de lado.
Em 2009 lançou seu primeiro CD e gravou seu primeiro vídeo clipe com a música e álbum “Dominar
Você”, que veio no estilo R&B, Rock Pop, sendo a maioria das músicas de sua própria autoria, onde pôde
mostrar o seu lado cantor e dançarino juntos.
Em 2010, lançou o seu segundo vídeo clipe com a música “Na Night”, que também fazia parte do álbum
“Dominar Você”, onde contou com a participação do apresentador “Ratinho”. Com estes dois
vídeos clipes, conseguiu realizar shows por quase todo território nacional.
No ano de 2012, lançou o seu segundo álbum chamado “E aí conectou?”, voltado ao ritmo sertanejo,
produzido pelo cantor Sorocaba e Orlando Baron, que são responsáveis por grandes descobertas no
mundo sertanejo. Este trabalho foi muito bem aceito pelo público e principalmente pelos profissionais do
circuito sertanejo, fazendo com que o Yudi fosse convidado a se apresentar com grandes nomes. Neste
mesmo ano Yudi teve a honra de gravar juntamente com Priscilla Alcântara, a música tema de abertura da
novela de maior audiência do SBT, o “Carrossel”.
Em 2013, novos desafios e objetivos cercaram a vida de Yudi Tamashiro, em maio, rescindiu o contrato
com o SBT e logo em seguida recebeu um convite da Rede Record para participar da sexta edição do
reality show “A Fazenda”. Sendo um dos últimos a sair do reality show, obteve uma ótima aceitação do
público adulto.

Yudi destacou-se na atuação em diversos programas da Rede Record e conquistou mais espaço na mídia
televisiva, conseguindo alcançar seu único objetivo, que era fazer a transição do público infantil para o
público teen e adulto.
Já no mundo musical, Yudi Tamashiro surpreendeu a todos ao se apresentar no Rock in Rio, ao lado do
seu amigo Ivo Meirelles. Além disso, a música “Virado no Jiraya”, primeiro single do seu novo álbum,
obteve uma grande repercussão e conta com vídeo clipe e três versões: acústica, álbum e remix com a
participação do cantor Rodriguinho.
No início do ano de 2014, Yudi lançou seu novo sucesso, “S.W.A.G”, acompanhado com um vídeo clipe
que conta com a participação de vários artistas de sucesso, ele estabeleceu um novo patamar em sua
carreira e tem impressionado fãs e mídia por seu talento, humildade e carisma.
Em consequência disso, em maio ainda no ano de 2014, Yudi fez uma turnê de 09 shows pelo Japão,
atingindo tanto os brasileiros que vivem lá, quanto os japoneses.
Voltando do Japão lançou uma nova música de nome “1000 Mulheres”, no programa “Legendários” e em
seguida foi convidado a participar de vários programas de tv para fazer esta divulgação. Esta música
tocou em várias rádios pelo Brasil.
Ainda no ano de 2014, ele decide se tornar empresário, montando assim sua própria produtora intitulada
“YT Produções”, onde está conseguindo empresariar alguns artistas e gravar suas novas músicas de
trabalho.
Já em janeiro de 2015, Yudi lançou um projeto semanal em um bar muito bem conceituado no Itaim,
bairro nobre de São Paulo, intitulado “Sala de Estar”, o projeto tinha como objetivo realizar shows mais
intimistas com a participação de amigos cantores, este projeto foi um sucesso e se estendeu até o mês de
maio.
Devido ao sucesso do projeto “Sala de Estar”, em junho, Yudi foi convidado à lançar um projeto ainda
maior no AkBar Lounge & Disco localizado no bairro da Vila Madalena, o projeto trazia a proposta de
reunir vários artistas do movimento Hip Hop, sendo encabeçado pelo próprio Yudi e unindo várias
gerações.
Em paralelo aos shows, em março de 2015, devido às viagens que o Yudi tem feito ao Japão, ele sentiu a
necessidade de ter uma música em japonês, mas com uma boa pitada do nosso Brasil. Ele fez uma mistura
dos principais instrumentos japoneses com os principais instrumentos brasileiros em uma música bem
tradicional de Okinawa. Encaminhamos esta música ao Japão e ela foi muito bem aceita pelos japoneses,
pois ficaram muito felizes de serem homenageados por um descendente brasileiro.
No mês de outubro, devido ao seu sucesso com bordões citando a marca PlayStation, Yudi foi convidado
à ser o garoto propaganda do Vídeo Game na maior feira de games da América Latina, chamada BGS.
Esta parceria se estende à um novo projeto do Yudi para a TV, que será lançado em breve.
Já no mês de dezembro, Yudi recebe um grande reconhecimento no meio musical, ganha o prêmio do ano
do “Palco MP3” como música mais tocada no estilo Black Music.
Ainda neste mês, Yudi obteve uma conquista muito grande, ele fará parte do musical “O Musical
Mamonas” em que ele representará um dos protagonistas, sendo ele, o Bento, a turnê iniciará no mês de
março/2016 em São Paulo e em seguida seguem com a turnê para diversos estados.
Juntamente, Yudi continua com os seus shows pelo Brasil que conta com uma banda profissional, onde
ele apresenta suas músicas autorais e faz uma releitura de sucessos de cantores famosos de diversos
estilos, como: Tim Maia, Claudio Zoli, Djavan, Charlie Brown JR, Jota Quest, entre outros.

