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Nota de Imprensa 

 
Santander Cultural encerra shows de agosto com 

MPB de Ceumar 
 
 

■ Voz e violão da artista mineira invadem o Átrio da unidade de cultura do Santander 
em Porto Alegre. 

 
 
Porto Alegre, 23 de agosto de 2016 – No próximo sábado, às 17, Ceumar é atração musical 
do Santander Cultural. Um repertório com músicas próprias e interpretações de artistas que 
são referência para Ceumar estão no setlist do último show de agosto. A cantora, compositora, 
violonista e arranjadora sobe ao palco acompanhada apenas do seu violão, num momento 
intimista em que divide com o público músicas do CD Silencia e outras canções especiais de 
sua carreira. O público vai ter a chance de apreciar parcerias com compositores 
contemporâneos, alguns deles nunca antes gravados por outros artistas, além de antigos 
parceiros. Apesar dos últimos anos terem sido marcados por turnês e projetos internacionais 
(Ceumar morou na Holanda de 2009 até 2015), a artista mineira não se desligou do Brasil, pelo 
contrário, sempre levou suas mais profundas raízes para todas as partes do mundo. 
Atualmente está no Brasil para dar continuidade aos seus projetos a partir de Minas Gerais. 
Mais informações estão no site www.ceumar.com.br.  
 
REPERTÓRIO BASE 
 
1 – SILENCIA (Ceumar)  
2 – PENHOR (Ceumar / Gildes Bezerra)  
3 - ENCANTOS DE SEREIA (Osvaldo Borgez)  
4 – REINVENTO (Ceumar / Estrela Ruiz Leminsk)  
5 – O SEU OLHAR (Paulo Tatit / Arnaldo Antunes)  
6 – DANÇA (Yaniel Matos /Ceumar)  
7 – LÁ (Péry)  
8 – AVESSO (Ceumar / Alice Ruiz)  
9 – GIRA DE MENINOS (Ceumar / Sérgio Pererê)  
10 – BOI DE HAXIXE (Zeca Balero)  
11 – CANTIGA (Zeca Balero)  
12 – LIBERDADE (Ceumar / Gildes Bezerra)  
13 – ENGASGA GATO (Kiko Dinucci / Fabiano Ramos Torres)  
14 – RIO VERDE (Ceumar / Gildes Bezerra)  

http://www.ceumar.com.br/
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15 – A COMADRE (Ceumar / Etel Frota)  
16 – TURBILHÃO (Miltinho Edilberto)  
17 – CHORA CAVAQUINHO (Ceumar / Sérgio Pererê)  
18 – RÃZINHA BLUES (Lony Rosa)  
19 – ACHOU! (Dante Ozzetti / Luiz Tatit)  
20 – PAREDE-MEIA (Kléber Albuquerque) 
 

Santander Cultural apresenta Ceumar 
Dia 27 de agosto – Sábado - 17h – Átrio – MPB 

R$ 12,00 inteira | meia para estudantes e maiores de 60 anos | isenção clientes e funcionários 
Santander 

 
ALBUNS  
 
Dindinha (1999) seu disco de estreia (produzido por Zeca Baleiro) é ainda hoje o álbum que 
norteia sua carreira musical e que foi relançado no final de 2012 pelo Selo CIRCUS.  
 
sempreviva!( 2003) em que assina a produção musical e arranjos e estréia como compositora.  
 
Achou! (2006) - Ceumar e Dante Ozzetti - lançado pela gravadora MCD, com composições de 
Dante em parceria com autores diversos como Luiz Tatit, Chico César, Zeca Baleiro, Zélia 
Duncan, Alzira Espíndola e Kléber Albuquerque.  
 
Meu Nome (2009) – seu quarto CD e título de estreia do selo Circus Produções Culturais e 
Fonográficas – Ceumar ousa ao gravar 20 músicas de sua autoria. Produzido pelo holandês 
Ben Mendes, é o registro ao vivo dos shows realizados no Teatro Fecap. Das 20 faixas do 
novo trabalho, oito composições têm letra e música de sua autoria. Nas demais, parcerias com 
Dante Ozzetti, Kléber Albuquerque, Gero Camilo, Tata Fernandes e Sérgio Pererê, Yaniel 
Matos, Estrela Ruiz Leminski, Mathilda Kóvak e Etel Frota. 
 
Live in Amsterdam (2010), o quinto álbum gravado e mixado em Amsterdam, em colaboração 
com os holandeses Mike del Ferro (piano), Olaf Keus (bateria) e Frans van der Hoeven (baixo 
acústico), traz releituras de canções da carreira e uma inédita de Zeca Baleiro: Iá Iá.  
 
SILENCIA (2014), lançado pelo Selo Circus - cd pré-selecionado pelo Prêmio da Música 
Brasileira, entre os melhores álbuns de 2014 na categoria MPB (melhor cantora e melhor disco) 
- novo trabalho conta com composições de Ceumar e de artistas como Vitor Ramil, Kiko 
Dinucci, Miltinho Edilberto, Gildes Bezerra, Déa Trancoso, entre outros. Um repertório reunindo 
canções marcadas pela dinâmica entre som e silêncio, delicadezas, movimentos sutis, com 
uma sonoridade ao mesmo tempo lírica e popular. O projeto contou com o apoio do Governo 
do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, dentro do Programa de Ação Cultural 2014. 
O álbum é fruto da parceria musical entre Ceumar, que mora na Holanda desde 2009, com o 
violoncelista francês Vincent Ségal, profundo conhecedor da música brasileira e que deu um 
toque universal às composições.  
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Teaser - novo disco SILENCIA – Ceumar:  
https://www.youtube.com/watch?v=iz2hwj3SvZ8 
  
Teaser – duo por Marina Thomé e Márcia Mansur:  
http://ceumar.com.br/videos/silencia-teaser/ 
 
vídeo: ENGASGA GATO: gravado ao vivo no Teatro Paiol - Curitiba:  
http://ceumar.com.br/videos/ceumar-engasga-gato-live-2014/  
 
Ceumar | Pecadinhos | SESC Belenzinho | 2012:  
http://www.youtube.com/watch?v=AGXYG4_V1_M&feature=related  
 
Ceumar - Avesso - Programa Ensaio / TV Cultura:  
http://www.youtube.com/watch?v=4KhJXTQFITU&feature=related  
 
Meu mundo (Ceumar/Tata Fernandes):  
http://www.youtube.com/watch?v=5Iv6lQA26q4  
 
Making of da turnê MEU NOME – 2010 (patrocinada pelo Banco do Brasil / Lei Rouanet):  
https://vimeo.com/38166518  
 
CEUMAR ( música + entrevista) - CIRCUITO SESC DE ARTES 2012:  
http://www.youtube.com/watch?v=I2v4_qPcUBc  
 

 

Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
 
Horário de funcionamento 

Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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