


Emanuella Tenório Rocha Halliday, com nome artístico 
MANU BAHTIDÃO, nasceu em 05 de fevereiro de 1986 
na cidade de Major Izidoro - AL.
Manu teve uma infância difícil porém recebeu 
bastante apoio familiar e seu primeiro contato com a 
música foi aos 11 anos de idade.

Com um talento indiscutível, aos 14 anos, recebeu o seu 
primeiro convite para cantar profissionalmente em 
uma banda de forró em Juazeiro do Norte (CE), 
aceitando o desafio. E começava então sua trajetória 
no mundo da música.

Ao longo de seus trabalhos Manu foi conquistando seu 
espaço no mercado nacional, onde teve experiências 
em uma banda paraense do ritmo Calypso. Teve 
também a oportunidade em outra banda totalmente 
independente da qual aceitou como desafio 
apresentar ao público algo relativamente novo e 
diferente que foi o ritmo "Tecnomelody", e que logo 
conquistou uma Legião de Fãs.

Com isso algumas das músicas interpretadas neste 
trabalho tornaram-se verdadeiros hits, tendo uma 
aceitação imediata dos sucessos executados em toda 
região Norte.



Logo em seguida  se fixou no mercado e ocupou o posto 
de uma das maiores Vozes do Tecnomelody. Sempre 
visando a satisfação do público e dos contratantes, 
MANU resolve passar por uma fase de transição. Foi 
então que em 2015 decidiu investir em sua carreira 
Solo,  seguindo como MANÚ BATIDÃO. E não parou por 
aí, com toda a sua paixão pela música, sentiu a 
necessidade de tirar o "Batidão" após um tempo e 
seguir carreira apenas como MANU, entrando assim 
em um outro ritmo. Mudar todo o seu estilo seria o mais 
novo desafio.

Entrou no cenário SERTANEJO, gravou seu primeiro 
single acompanhado de um Lyric Vídeo,  "EU TENHO 
AS MANHA". Em 2017 decidiu mudar para Goiânia 
(GO), e gravou seu primeiro EP,  já emplacando o hit  
"SALA DE ESPERA", com clipe que já bateu a marca de 
mais de 2 milhão de views no YouTube no primeiro mês.
Lançou também o clipe da música "Não Tem Essa Que 
Não Chora" com participação de Simone Mendes da 
dupla Simone & Simaria, clipe que já bateu a marca de 
quase 24 milhões de views no YouTube.

Em agosto de 2017, Manu, como todo artista, realiza o 
sonho de gravar seu primeiro DVD Sertanejo, com o 
título Século XXI. Com participações especiais de 
Naiara Azevedo, Lucas Lucco, Márcia Fellipe, 
Jefferson Moraes, Rogério Ferrari e Day & Lara.



Em 2020, Manu aceita um novo desafio, e grava um 
Dvd de Arrocha e de cara, lança o Hit, Coraçao de 
Rapariga com a Participação mais que especial de 
Tierry.
A música já alcança a marca de quase 12 milhões de 
visualizações no YouTube.

Em meio a uma Pandemia que atingiu o mundo inteiro, 
Manu sentiu que deveria inovar e foi isso que fez!
Manu, revolucionou as Lives, e nasceu o projeto Marē, 
que fez dupla com a cantora Rebeca Lindsay, batendo 
recordes de visualizações e ficando nos vídeos em alta 
do YouTube.

Em 2021, Manu lança mais um projeto, e dessa vez com 
o nome, Baú da Manú, que na primeira edição já é a 
Live mais visualizada do norte do Brasil.



Na sua visão, sinônimo de sucesso é receber o 
reconhecimento de seu trabalho. Sendo assim, segue 
se inspirando em nomes como Jorge e Mateus, Simone 
e Simaria,  Beyoncé, Lady Gaga e Adele.
Ela é de personalidade e preza muito pela alegria de 
sua família, e procura se fazer sempre presente na 
vida deles.
Manu promete ao seu público de fãs, que cada vez mais 
se apresentará  mais forte e com trabalhos 
inovadores, já que inovar faz parte da sua trajetória 
musical.
Manu carrega consigo a seguinte frase e que a leva 
cada vez mais a frente: "Deus cuida de mim". E assim 
segue sua carreira com desejo de ser reconhecida 
como uma das maiores artistas do Brasil.



								
						
																																														
	

	
	
																																																												CARTA	DE	EXCLUSIVIDADE		
	
	
	
POR	ESSE	INSTRUMENTO	JURÍDICO	PARTICULAR	EU,	EMANUELLA	TENÓRIO	ROCHA,	
BRASILEIRA,	INSCRITO	NO	CPF	SOBE	O	Nº	088.872.954-50,	PORTADORA	DA	CÉDULA	DE	
IDENTIDADE	DE	Nº	7357738	SSP/Go,	RESIDENTE	DOMICILIADA	NA	RUA	DOS	JATOBÁS,	
QUADRA	12	LOTE	21	-	GOIANIA	–	GO	PSEUDÔNIMO	ARTÍSTICO	CANTORA	MANU	BAHTIDÃO.	
DECLARO	DE	ACORDO	COM	ART.	25,	INCISO	III,	DA	LEI	FEDERAL	Nº	8.666,	DE	21	DE	JUNHO	DE	
1993	(LEI	DE	LICITAÇÕES)	E	ALTERAÇÕES	POSTERIORES,	PARA	TODOS	OS	FINS	DE	DIREITO	E	
OBRIGAÇÕES,	QUE	CONCEDE	A	PRESENTE	CARTA	DE	EXCLUSIVIDADE	À,	M	A	PRODUÇÃO	DE	
EVENTOS	LIMITADA	,	CNPJ:35.397.039/0001-79	ESTABELECIDO	NA	RUA	SENADOR	MANOEL	
BARATA	Nº	105	–BELÉM	PA,	REPRESENTADA	PELO	EMPRESARIO	ANDERSON	HALLIDAY	GARCIA	
E	SILVA,	É	O	REPRESENTANTE	COM	EXCLUSIVIDADE	DA	CANTORA	MANU	NO	DIA	13	DE	MAIO	
DE	2022	Á	10	DE	JANEIRO	DE	2025	EM	TODO	OS	ESTADOS	BRASILEIROS,	PARA	REALIZAÇÃO	DE	
SHOWS,	FICANDO	ASSIM	AUTORIZADO	A	ASSINAR	CONTRATO,	RECEBER	O	VALOR	DO	
CONTRATO,	DAR	QUITAÇÃO,	E	DEMAIS	ATOS	PERTINENTES	AO	CONTRATO.	
		
SEM	MAIS	PARA	O	MOMENTO.	
	
	
	
	
Belém,	12	de	Julho	de	2022	
	
	
				______________________________________	
												Anderson	Halliday	Garcia	e	Silva		
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