
 
O SHOW 

  Waldir Vera sobe ao palco para apresentar o Show “EM CASA“, lançando seu CD gravado 

através do EDITAL Nº 009/2015 pela Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes.    

  Em sua primeira edição o show em contrapartida com a Secretaria Municipal de Cultura de Mogi 

das Cruzes, foi um grande sucesso, de publico e critica, por se tratar de um trabalho autentico e 

contar com a participação de músicos renomados e engajados neste projeto de divulgar o trabalho 

autoral de um artista local comemorando mais de trinta (30) anos de carreira.   

  O encontro reúne músicos da cidade e de outras regiões, que participaram das gravações do CD 

do compositor mogiano.  

  O show traz momentos de muita poesia, sons e timbres únicos, inspirados no estilo clássico e 

influências variadas, pois cada músico que participa tem seu estilo próprio e acrescenta esta 

digital ao trabalho do compositor Waldir Vera, traduzindo tudo em um raro momento de inspiração 

coletiva.  

 

 

BENEFÍCIO SOCIAL 

  O apoio ao show que da continuidade ao lançamento do CD “EM CASA“ de Waldir Vera, 

possibilita que, além da realização do espetáculo, sejam desenvolvidos projetos que beneficiam 

diretamente a comunidade além de incentivo a novos talentos e trabalhos autorais. 

 

PÚBLICO ALVO 

Acima de 16 anos – Classe A, B e C. 

   



 
 

  O CD "EM CASA" de Waldir Vera foi gravado pela Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das 

Cruzes, através do EDITAL Nº 009/2015, EDITAL para a seleção de projetos de GRAVAÇÃO DE 

ÁUDIO E PRODUÇÃO FONOGRÁFICA, a serem realizados no Estúdio Municipal de Áudio e 

Música – EMAM, com observância na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 

9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), e em conformidade com as condições 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

conheça mais: http://www.cultura.pmmc.com.br/images/stories/2015/edital009-2015.pdf 

WALDIR VERA - RELEASE 

  Violonista, cantor e compositor, nascido em Mogi das Cruzes, influenciado pela riqueza da boa 

Música Brasileira, participou de CDs e Shows, cantando, compondo e dividindo palco com vários 

artistas como: Paulo Henrique (PH), Paulinho Pedra Azul, Rui Ponciano, Henrique Abib, Rabicho, 

Mateus Sartori, Marcelo Sol, Aline Chiaradia, Sandra Vianna, Flávio Venturini, Renato Bras, 

Guinga, Déo Lopes, Vidal França, Katia Teixeira, entre outros. 

  Entre os principais projetos culturais, se destacam: “Canções e Poesias” dentro do “Telecurso 

2000” do SESI e Projeto Canarinhos do Itapety, onde atuou como arte-educador infantil. 

  Tem se apresentando nos principais espaços da Capital Paulistana e região, entre eles: SESC 

Santana (SP), Centro Cultural São Paulo (SP), Villaggio Café (SP), Lua Nova (SP), Síntese 

(Mogi), Espaço do Meio Clarice Jorge (Mogi), Espaço de Cultura Mais Brasil (Mogi), Theatro 

Vasques (Mogi), Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi e Theatro Municipal de Guararema 

(Guararema), Virada Cultural, 2012 a 2016, Salvador. 

Para mais informações visite nossa página oficial: http://www.waldirvera.com.br 

 

 

 

 

O CD  

http://www.cultura.pmmc.com.br/images/stories/2015/edital009-2015.pdf
http://www.waldirvera.com.br/


 
 

 

Show de lançamento do CD Em Casa no Centro Cultural de Mogi das Cruzes 

na programação cultural “Festival de Inverno Serra do Itapety 2016” 

 

 

O SHOW  

Para mais informações visite nossa página oficial: http://www.waldirvera.com.br 

Contato: (11) 98422-1891 (11) 99902-3905 (11) 2312-3808 – contato@waldirvera.com.br 

http://www.waldirvera.com.br/

