
Mr. Nogara 
 
Sou bacharel em música popular pela UNICAMP, compositor, instrumentista, produtor 
musical e professor de música.  
 
Experiência pedagógica: 
 

● Trabalho como  professor do departamento de música do colégio 
anglo-brasileiro “St. Nicholas World School” desde 2006.  

● Possuo anos de experiência com alunos de 7 à 14 anos de idade, trabalhando 
com o UK National Curriculum e com o PYP.  

● Atualmente, sou responsável pelo planejamento das unidades de música das 
séries “grade 3, year 5, year 7, year 8, year 9 e year 10”. 

● Sou responsável pelo design do laboratório de música da St. Nicholas. 
● Trabalhei nas montagens dos musicais Saltimbancos, School Daze, Little shop 

of horrors, O estranho mundo de Jack e Annie na escola tanto na parte de 
arranjo e ensaio de banda quanto na preparação cênica e técnica dos cantores.  

● Além das aulas de música, fui tutor de alunos durante um ano. 
● Fiz parte do time de professores de Global Perspectives durante 2 anos, onde fui 

responsável por coordenar trabalho de alunos em uma unidade e também por 
criar apresentações sobre edição de vídeo e inclusão multimídia em projetos. 

● Participei do programa CAS (community assistance and service) durante um 
ano, acompanhando e supervisionando trabalho de alunos junto à creches e 
hospitais.  

● Fui professor de PSHE (physical, social & health education) para a série “year 8” 
durante um ano. 

● Desenvolvi e ministrei uma unidade de 2 meses de filosofia da música 
explorando a temática do uso da tecnologia e da cultura do sampler e suas 
implicações nas mudanças mercadológicas e hábitos de escuta e apreciação.  

● Em conjunto com o departamento de artes e o departamento de teatro, ministrei 
um workshop de artes integradas em Caracas-Venezuela como parte das 
programações da LAHC (Latin-american heads conference). 

● Em 2016 participei como professor-assistente do LAHC Choir em 
Santiago-Chile. 

● Tenho vasta experiência em organizar apresentações dentro e fora da escola. 
Em dezembro de 2017, ajudei na organização e preparação de diversas 
performances da terceira edição do concerto de música do colégio St. Nicholas 
no Teatro das Artes do shopping Eldorado. 

 



Atividades extra-curriculares: 
 

● Singing ECA for KG2 & G1 - prática lúdica de canto-coral explorando percussão 
corporal, movimentos coreográficos e danças populares para crianças de 5 e 6 
anos. 

● Choir ECA - prática de canto coral à 2 vozes para crianças de 7 à 11 anos. 
● Staff Choir - prática de canto coral à 3 vozes para professores, assistentes e 

alunos adolescentes 
● Guitar for Beginners - grupo de iniciação ao violão para adolescentes. 
● Danças e músicas do Brasil - ECA voltado a preparação de coro infantil e 

danças para a festa junina de 2018. 
 
Competências:  
 
Dou aulas particulares de música desde os 16 anos de idade. Na escola, ajudo 
iniciantes a aprender o básico de bateria (com partitura), piano popular, computação, 
flauta-doce, flauta transversal, contrabaixo, violão, guitarra, cavaco, ukelele, 
instrumentos da escola de samba e forró, básico de congas e bongôs. Como 
arranjador, sou um bom conhecedor de instrumentos de banda e posso ajudar alunos 
iniciantes a tirar som e tocar as primeiras notas no trompete, trombone e eufônio. 
Devido ao meu estudo do contrabaixo, também posso ajudar crianças à tocar os 
instrumentos de cordas de orquestra. Faço manutenção básica como corrigir o ângulo 
da ponte e afinar e consigo até mesmo corrigir detalhes de arcadas e execução musical 
porém, não domino ou toco nenhum desses instrumentos. Faço manutenção básica de 
equipamentos e instrumentos como afinação e troca de peles de percussão, entre 
outros. Faço pequenos reparos como construção e troca de cabos. Tenho experiência 
profissional como operador de som e sou confiante em coordenar/ou montar e operar 
pequenos sistemas de som.  
 

● Expert em tecnologia musical com ampla experiência pedagógica no software 
“Propellerhead - Reason”. Também sou usuário avançado dos softwares 
“Cakewalk - Sonar”, “Ableton - Live”, Cockos “Reaper”, Presonus “Studio One”, 
“Celemony - Melodyne”, “Native Instruments - Maschine and Komplete”, “Avid - 
Sibelius” e o editor de partituras freeware “MuseScore”. 

● Sou contrabaixista com mais de 20 anos de experiência e reconhecido no 
mercado. 

● Além dos instrumentos de uso comum, devido à meu interesse por música 
étnica, aprendi a tocar e construir o pífano. Ocasionalmente apresento às 
crianças o Dulcimer, o Tin Whistle irlandês, o Bansuri indiano e a Ba-Wu 



chinesa.  
● Estudei violão até o sexto ano (escola Isaías Sávio) 
● Sou graduado em guitarra pela Unicamp (jazz e música brasileira) 
● Estudei flauta transversal até o terceiro ano (conservatório de Tatuí) 
● Estudo contrabaixo acústico erudito com o professor Carlos Eduardo Gomes - 

Orquestra do Theatro São Pedro - Sinfônica de Campinas e Cuiabá há um ano 
(método Simandl/ Kreutzer/ Streicher).  

 
Cursos: 
  
Em janeiro de 2017 eu concluí o curso PYP in Music Cat.3. Além de minhas aulas 
regulares, participei de uma masterclass de canto-coral na Graded school com o Dr. 
Russel Robinson University of California. Em Janeiro de 2018, participei de uma 
masterclass pedagógica da Berklee College of Music ministrada na Cia. das Cordas. 
 
Experiência artística: 
 
É compositor parceiro da JinglePunks Brasil. 
É contrabaixista da banda de jazz “Le Petit Comité”, de André Juarez.  
É músico de apoio para o Coral Azul do grupo CoralUSP. 
Trabalha como arranjador e músico de estúdio para o cantor/compositor Leo Quintella. 
 
Em meus trabalhos, exploro uma mistura de diferentes linguagens musicais que vão da 
música eletrônica experimental, passando pelo pop e pelo rock, à infuências de música 
erudita, world music e de cinema.  
  
Alguns dos artistas com quem já trabalhou: Otaviano Costa, Tiganá Santana, André 
Christovam, Bruce Ewan, Flávio Guimarães (Blues Etílicos), Gerson Conrad (Secos e 
Molhados), Duda Neves, Mozart Terra, Sandro Haick, Hermelino Neder, Ramon 
Montanhaur, Pablo Lapidusas, Fabiano Araújo, Lulu Santos, Leo Maia, Alê Prade, 
Andre Juarez, Douglas Las Casas, Adyel Silva, Daniela Procópio, Denise Pontes, Trio 
Virgulino, Sob Medida, Roger Rocha Moreira (Ultraje a Rigor), Cláudio Zolli, Nasi (Ira!), 
Afonso Nigro (Dominó), George Israel (Kid Abelha), Kid Vinyl, Marcelo Coelho, Vinícius 
Dorin, Dominguinhos, Trio Virgulino, Luiz Pinheiro, Marcelo Bonfá (Legião Urbana), 
Maurício Gasperine (Rádio Taxi), Rodrigo santos (Barão Vermelho), Banda Evolution, 
Banda Revolution, entre outros. 
 
Discografia: Coletânea – XI Festin, Festival de Inverno de Toledo PR (composição, 
voz) 1986. Coletânea – CD Top 10 da Rádio Elite FM (composição, voz, guitarra) 



1991.  Coletânea – Estação Santa Fé: Ao Vivo (contrabaixo) 1999. Denise Pontes – 
Atmosfera Clara (contrabaixo) 1999. Escaranovos – As Ondas Crescem no Mar 
(contrabaixo) 2001. Grupo Gandaiá – Brasilusões (contrabaixo, pífanos) 2001. 
Cláudio Henrique – CH (contrabaixo, violão aço) 2002.  Álvaro Faleiros – Água 
Minha (direção musical, contrabaixo, violões e pífanos/queña) 2003. João Mendes – 
Terra das Águas (direção musical, contrabaixo, violão, teclados, programação de 
orquestra, pífanos) 2006. David Cardoso – DC 10 (contrabaixo) 2006. João Arruda - 
Celebrasonhos (parceria na canção “Chão de Reis”) 2007. Estação 4 - Estação 4 
(composiçaõ: “Não quero deixar de te amar” e “Talvez Amanhã”) 2009. Gê Brandino – 
Assimétrico (contrabaixo, violão) 2010. Vitor Moreno – Rock no Vazio (produção 
musical, contrabaixo, programação, teclados, violão, guitarra) 2010. Paulo Iumatti - 
Paulo Iumatti (produção musical, contrabaixo, guitarras, teclados, programações) 
2012. Álvaro Faleiros - Da Pé (produção musical, gravações e arranjos) 2013. Luiz 
Pinheiro - 3,1415...  (programação em “3,1415…”) 2013. Paulo Iumatti - CASA CASA 
CASA (EP) (produção, arranjos e gravação da faixa título) 2014. Le Petit Comitê - 
Vintage (contrabaixo) 2015. Evandro Gracelli, Álvaro Faleiros, André Faleiros, Beth 
Amin e Mr. Nogara - Insetos no Céu (producão, arranjos, gravação, contrabaixo, 
violões, ukelele, dulcimer, ba-wu, gaita, percussão de utensílios domésticos, 
sintetizadores e programações) 2016. 
 
Formação: 
  
Iniciou seus estudos formais em música aos seis anos de idade com aulas de piano na 
“Casa de cultura de Toledo – PR”. Aos sete, ingressou-se nas aulas de violão popular 
no mesmo conservatorio. 
Com nove anos de idade, mudou-se para São Paulo - capital para tentar uma carreira 
como cantor mirim. Nesta época, estudou canto regularmente com o maestro Carlos 
Vial. 
Aos 11 anos de idade iniciou seus estudos no violão erudito tendo aulas em Francisco 
Beltrão – PR. 
Aos 14 anos - em Cascavel-PR - começou a tocar e a estudar guitarra elétrica. Teve 
aulas com professores diversos para entender diferentes linguagens no instrumento 
mas foi com o professor Clebar Barros, no Conservatório Carlos Gomes, com quem 
estudou e completou os cursos de teoria da música, percepção, ritmo e harmonia com 
o professor Clebar Barros, que foi seu mentor até seu ingresso na universidade. No 
mesmo período, foi assíduo frequentador dos festivais de música do estado e teve 
oportunidade de estudar violão, guitarra e canto com músicos de diversas regiões do 
Brasil e também do exterior. 
Aos 16 anos de idade Cassiano começou a dar aulas de guitarra e violão em 



conservatórios da cidade de Cascavel – PR, a convite de seu professor Clebar. 
Foi professor de violão e guitarra da Oficina de Artes de Cascavel, do Liceu Musical 
Palestrina e do Conservatório Musical Carlos Gomes,  onde lecionou para crianças e 
adultos. 
Em 1996, foi aprovado no curso de licenciatura em música da UEL (Universidade 
estadual de londrina) com nota máxima no teste de aptidão, e para o curso de 
Bacharelado em música popular da UNICAMP - com nota 9.3 no teste de aptidão, 
optando pelo ingresso neste último. 
Na UNICAMP teve aulas e graduou-se no curso de guitarra com o professor Alberto 
Trindade Correa. Estudou contrabaixo com Jorge Oscar, arranjo com Cyro Pereira e 
Ulysses Rocha, improvisação com André Juarez, trilhas sonoras com Ney Carrasco, 
harmonia com Hilton Jorge Valente e Arno Von Büttner (Bebeto), música eletroacústica 
com Flo Menezes e instrumentação e orquestração com Mauricio Florence. Neste 
período participou de diversos seminários voltados à aspectos performáticos, 
sociológicos e filosóficos da prática musical, sempre buscando diversificar e expandir 
seu conhecimento geral da música como a masterclass “O cravo bem temperado” de 
Edmundo Hora, o seminário “A arte na condição contemporânea”. Também foi monitor 
da semana “Seu colégio na Unicamp”. Em 2001 mudou-se para São Paulo (SP), e 
começou a estudar com afinco técnicas de composição e gravação em computadores. 
Possuí mais de quinze anos de experiência nos softwares “Sonar - Cakewalk”, “Reason 
- Propellerhead” e “Live - Ableton”.  
Teve aulas de flauta transversal com Ramon Moraes e piano com Lubislava 
Beltecheva. Hoje, divide seu tempo de estudo ao aperfeiçoamento técnico no 
contrabaixo, à prática da criação de música com sintetizadores e computadores e 
estudos de orquestração e arranjos.  
 
Prêmios: 3° lugar no “Festival da Canção Ecológica” representando a cidade de 
Londrina, com a música “Verde Vida” no evento do projeto “Paraná Ambiental” 1996. 
Vencedor do “1° concurso nacional de instrumentistas – categoria contrabaixo” 
dentro dos eventos do “X festival de música de Cascavel – PR, VI encontro de 
bateristas do cone-sul e III encontro de baixistas 1999. 2° lugar no concurso “H.E. 
audio world music contest” da empresa chinesa TimesConcept/H.E. Audio com a 
composição para o software sampler de violão nylon e aço “Black Pearl” 2010 
 
Trilhas para dança: - “A morte” – música para o espetáculo “Amarras” do grupo de 
dança da Unicamp “Ponto de Ônibus” de Campinas – SP 1998. Músicas e arranjos 
para o espetáculo solo de dança “Recorte de uma vida”, da bailarina/coreógrafa 
Renata Sanches, apresentado na mostra nacional “Solos, duos e trios” do “Centro 
Cultural São Paulo” 2001. “Itu – A história contada pelo povo” – trilha composta para 



o espetáculo de dança de mesmo nome apresentado pela “Sua Cia. De Dança” de Itu 
–SP. “Memórias de corpos que dançam” - Trilha sonora original executada ao vivo 
para laptop e maschine studio, criada para o espetáculo homônimo da “2 Lados cia. de 
dança” 2014. “Vitória-Régia” e “A revoada das borboletas” - músicas para o espetáculo 
“Um passeio pela amazônia” da academia “Renata Sanches Ballet” 2014.  
Trilhas para Exposições:  Artista expositor da galeria de artes 2009 do SESC Paraná 
de setembro à outubro de 2009 com a trilha sonora original “Em transe”, como parte 
da exposição intitulada “Estimulações” 2009. Artista expositor do Museu de arte de 
Cascavel (MAC) de 09 à 30 de abril de 2010 com a trilha sonora original “Em transe + 
Música para uma performance” como parte da exposição intitulada “Coletiva 5 
artistas” 2010. Artista expositor do Museu de Artes de Cascave (MAC) de 08 de março 
à 30 de abril de 2012 com a trilha sonora original “Na ponta da língua”. “Elas”. Trilha 
sonora original para a exposição “Ser Maria - eis a questão” do Grupo Lupa (Nani, Malu 
Rebelato e Mr. Nogara). A exposição foi exibida de 26 de junho à 09 de agosto de 2013 
no Museu de Artes de Cascavel, de 28 de Março à 18de maio de 2014 no Museu 
Alfredo Andersen de Curitiba e de 13 de junho à 13 de julho de 2014 no Centro 
permanente de exposições de arte Prof. José Ismael, em Guarulhos e foi vista por 
milhares de pessoas.  
 
Compôs e produziu teasers e trilhas para a série de motion comics for web “EV” 
(produção suspensa até o momento). 
Trilha para video teaser do colégio St. Nicholas “St. Nicholas in Concert (2017)”. 
 
Eventos e projetos diversos:  
Participou do projeto “Novos talentos do SESI”, com o duo “Paulina e Cassiano” 
(violão, arranjos e composição)  
Em 1999 participou do projeto “Forró no  Lake House” na UNICAMP, onde tocava 
semanalmente forró, frevo e gafieira com o grupo “Gandaiá” para mais de 1000 
pessoas, além de turnê da regiaõ sudeste de lançamento do CD e espetáculo 
músical-teatral “Brasilusões” (contrabaixo, pífanos e encenações).  
Turnê paulista do show “Mestiçagem” do cantor/compositor ex – secos e molhados 
“Gerson Conrad”.  
Turnê nacional de 1999 com o guitarrista de blues “Andre Christovam”, com shows em 
SP, RJ, SC, RS e BA. 
Em 2000 co-produziu a trlilha sonora das “Olimpíadas do Conhecimento” de Fabiano 
Araújo, gavando violões, guitarras, contrabaixo e queñas.  
Em 2001 trabalhou como músico de apoio para artistas diversos no estúdio de Lulu 
Santos, sob a direção de Alex de Soul. 
Turnê de lançamento do cantor “Leo Maia” em RJ, SP, MG e ES. Show de Leo Maia no 



“Novas Noites Cariocas – de Nelson Motta” sob a direção de Liminha e Guto Graça 
Mello. 
Participou do “I encontro pan americano de percussão, III encontro latino 
americano de percussão, VI encontro nacional de percussionistas” no Memorial 
da América Latina, com o grupo de percussão maranhense “Fogo de Mão” 
(contrabaixo, arranjos e compositor da música “Tambor de mina”).  
Tocou contrabaixo na abertura da “II Jornada Brasileira de Cinema Silencioso”, 
executando a trilha sonora original de “Hermelino Neder” para o filme Policial - de Tomu 
Ushida  (1933). 
Apresentou-se com artistas diversos em vários SESCs no Brasil: SESC Paraná (mostra 
Estimulações), SESC de Cuiabá (com Álvaro Faleiros), SESC de Salvador (com André 
Christovam). Com André Christovam, CoralUsp, Adyel Silva, Denise Pontes, Gandaiá, 
Le petit Comité Hermelino Neder e Luiz Pinheiro entre outros também se apresentou 
nos seguintes SESCs: SESC Bauru, SESC Consolação, Pinheiros, Vila Mariana, 
Pompéia e Interlagos.  
Turnê paulista de lançamento do CD “Chic da Silva” de “Adyel Silva” nos SESCs da 
cidade.  
Turnê paulista de lançamento do CD “Daniela Procópio” de Daniela Procópio, com 
produção de Eumir Deodato, e direção musical de Alê Prade.  
Músico de apoio contratado pela USP para as temporadas 
2008/2009/2012/2015/2016/2017/2018 do CoralUSP sob regência de André Juarez.  
Participou do Show “Geração 80” no clube paulistano com a banda River Raid onde 
acompanhou diversos artistas de sucesso na década de 80, seguido da turnê da Jack 
Daniels em casas noturnas e pubs paulistas, promovidos pela Jack Daniels Brasil em 
2009 e 2010, onde acompanhou Roger, Nasi, Cláudio Zolli e Rodrigo Santos.  
Em 2013, participou do como diretor musical do projeto “Panamérica da Canção” com 
Álvaro Faleiros e Beth Amin, com destaque aos shows realizados no Canadá, em um 
intercâmbio cultural entre as universidades USP e Carleton University em Ottawa. 
Também tocou no “Café Campus” em Montreal. 
Turnê PROAC do Le Petit Comitê em 2013 e em junho de 2014, participou do 
“Instrumental SESC Brasil”.  
Turnê Vibrafone Brasileiro - de André Juarez. Projeto Lei Rouanet em 2015 e 2016. 
 
Rádio e TV 
  
- Como cantor mirim se apresentou nos programas Clube do Bolinha, ZYBemBom e 
Safenados e Safadinhos da TV Bandeirantes. 
- Com a Cantora Denise Pontes e a banda Le Petit Comitê gravou o programa 
Metropolis da TV Cultura. 



- Com a Banda Le Petit Comité se apresentou no House of Blues da rádio Kiss FM, na 
rádio Jovem Pan AM, na rádio Bandeirantes AM e na Rádio USP e no programa 
Instrumental SESC Brasil. 
- Com a cantora Daniela Procópio se apresentou no Programa do Jô da TV Globo.  
- Com Álvaro Faleiros se apresentou no Programa do Heródoto na Record. 
 
Alguns Links 
 
Dodzeira na SoundCloud 
https://soundcloud.com/dodzeira 
EV no YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCEBjJp7LcNiBwLXU22v11vg 
EV series na SoundCloud 
https://soundcloud.com/ev-serie 
Insetos no Céu no Bandcamp 
https://insetos.bandcamp.com/releases 
Mr. Nogara - Bubble Gun 
https://soundcloud.com/cassianonogara/bubble-gun 
Mr. Nogara - “The princess and the tree”: 
http://www.youtube.com/watch?v=Aua3Evvp3Wc 
Mr. Nogara no bandcamp: 
http://mrnogara.bandcamp.com/ 
CD digital de Paulo Iumatti: 
http://pauloiumatti.bandcamp.com/ 
com Daniela Procópio no Programa do Jô: 
http://www.youtube.com/watch?v=4CLjps6E1lQ 
Com Álvaro Faleiros no “Esquina da Cultura” 
https://www.youtube.com/watch?v=CKoapUKEdvc 
Álvaro Faleiros no Bandcamp 
https://faleiros.bandcamp.com/album/d-p 
videoclip da música “Eu vi” do CD Água Minha de Álvaro Faleiros: 
http://www.youtube.com/watch?v=h1hOKULbu4g&feature=BFa&list=PL95401AE5D6C
EE7C8&lf=results_main 
reportagem sobre a exposição Marias: 
http://www.youtube.com/watch?v=emmGl00DVQA&list=UUCZ4BTduaxNth9cWA5SFY
Ow&index=11&feature=plcp 
com Roger no dublin: 
http://www.youtube.com/watch?v=r_Jc1qalDbQ&feature=results_main&playnext=1&list
=PL95401AE5D6CEE7C8 
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http://www.youtube.com/watch?v=P829xDQBHeU&feature=BFa&list=PL95401AE5D6C
EE7C8&lf=results_main 
Com Le Petit Comitê - Artista Pôr do Som 
https://www.youtube.com/watch?v=RiTFyC-aIOA&index=3&list=PLFwSUQfrxbVS7MKt
Y9MU36Dn4frPzUeS4 
Com Le Petit Comitê no Instrumental SESC Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=8se49RJp42o 
com Le Petit Comité no Centro Cultural São Paulo: 
http://www.youtube.com/watch?v=_A3mRvI5okM&feature=autoplay&list=PL95401AE5D
6CEE7C8&lf=results_main&playnext=1 
http://www.youtube.com/watch?v=T2Z_3YdlTHQ&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CE
E7C8&lf=results_main 
http://www.youtube.com/watch?v=SQombpEWTP0 
e com a participação do CoralUSP: 
http://www.youtube.com/watch?v=3ZHcGE5hYNY&feature=BFa&list=PL95401AE5D6C
EE7C8&lf=results_main 
Le Petit Comité ao vivo no Zé Presidente: 
http://www.youtube.com/watch?v=gcpuKxl6Bck&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE
7C8&lf=results_main 
Le Petit Comité ao vivo no SESC Consolação: 
http://www.youtube.com/watch?v=RfWdzvw-skI&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE
7C8&lf=results_main 
Le Petit Comité ao vivo no centro histórico de Paraty: 
http://www.youtube.com/watch?v=owC0-CjLS5o&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CE
E7C8&lf=results_main 
com Vitor Moreno ao vivo no SESC Campinas: 
http://www.youtube.com/watch?v=AuMCeirNFXU&context=C411f63dADvjVQa1PpcFPV
yvlSZebZbWZx8Dq1x8js13A93ecA2ws= 
http://www.youtube.com/watch?v=TkFDpK9_qCI&context=C4ecca33ADvjVQa1PpcFPV
yvlSZebZbb9SFYxsPiBL9E_IPwjeCWY= 
http://www.youtube.com/watch?v=5YnjvYyAhI4&context=C4985033ADvjVQa1PpcFPVy
vlSZebZbbmVwtc5YAkhB1Z9HFCyN_Q= 
entrevista do Vitor Moreno para o Mopemuca: 
http://www.youtube.com/watch?v=VZJZAv_LeEo&feature=relmfu 
com Vitor Moreno no 17° Mopemuca em Campinas: 
http://www.youtube.com/watch?v=aFwYBTumcYI&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=lfezIhcAW0M&context=C43b9624ADvjVQa1PpcFPV
yvlSZebZbVUCq8LttvLwdhEdqam788k= 
http://www.youtube.com/watch?v=AXUgqqkKCOo&context=C42e1251ADvjVQa1PpcFP

http://www.youtube.com/watch?v=P829xDQBHeU&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=P829xDQBHeU&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
https://www.youtube.com/watch?v=RiTFyC-aIOA&index=3&list=PLFwSUQfrxbVS7MKtY9MU36Dn4frPzUeS4
https://www.youtube.com/watch?v=RiTFyC-aIOA&index=3&list=PLFwSUQfrxbVS7MKtY9MU36Dn4frPzUeS4
https://www.youtube.com/watch?v=8se49RJp42o
http://www.youtube.com/watch?v=_A3mRvI5okM&feature=autoplay&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=_A3mRvI5okM&feature=autoplay&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=T2Z_3YdlTHQ&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=T2Z_3YdlTHQ&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=SQombpEWTP0
http://www.youtube.com/watch?v=3ZHcGE5hYNY&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=3ZHcGE5hYNY&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=gcpuKxl6Bck&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=gcpuKxl6Bck&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=RfWdzvw-skI&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=RfWdzvw-skI&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=owC0-CjLS5o&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=owC0-CjLS5o&feature=BFa&list=PL95401AE5D6CEE7C8&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=AuMCeirNFXU&context=C411f63dADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbWZx8Dq1x8js13A93ecA2ws
http://www.youtube.com/watch?v=AuMCeirNFXU&context=C411f63dADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbWZx8Dq1x8js13A93ecA2ws
http://www.youtube.com/watch?v=TkFDpK9_qCI&context=C4ecca33ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbb9SFYxsPiBL9E_IPwjeCWY
http://www.youtube.com/watch?v=TkFDpK9_qCI&context=C4ecca33ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbb9SFYxsPiBL9E_IPwjeCWY
http://www.youtube.com/watch?v=5YnjvYyAhI4&context=C4985033ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbbmVwtc5YAkhB1Z9HFCyN_Q
http://www.youtube.com/watch?v=5YnjvYyAhI4&context=C4985033ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbbmVwtc5YAkhB1Z9HFCyN_Q
http://www.youtube.com/watch?v=VZJZAv_LeEo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=aFwYBTumcYI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lfezIhcAW0M&context=C43b9624ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbVUCq8LttvLwdhEdqam788k
http://www.youtube.com/watch?v=lfezIhcAW0M&context=C43b9624ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbVUCq8LttvLwdhEdqam788k
http://www.youtube.com/watch?v=AXUgqqkKCOo&context=C42e1251ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbU2x_VXi2WCjesCQRsjiN7k


VyvlSZebZbU2x_VXi2WCjesCQRsjiN7k= 
http://www.youtube.com/watch?v=w-fXNc3PdGQ&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=ALXJ3K0PpCA&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=aFwYBTumcYI&feature=relmfu 
composição em parceria com João Arruda e João Reis (não participei do show, só 
compus a música com eles): 
http://www.youtube.com/watch?v=ZgMPMU0yvrU 
com Luiz Pinheiro no SESC Vila Mariana 
http://www.youtube.com/watch?v=GpeeJWP7o0M 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AXUgqqkKCOo&context=C42e1251ADvjVQa1PpcFPVyvlSZebZbU2x_VXi2WCjesCQRsjiN7k
http://www.youtube.com/watch?v=w-fXNc3PdGQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ALXJ3K0PpCA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=aFwYBTumcYI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZgMPMU0yvrU
http://www.youtube.com/watch?v=GpeeJWP7o0M

