
Valorize ainda mais seu evento, com todo o 

requinte da Música Popular Brasileira. Contrate: 

SHOW MIRIANÊS ZABOT 
 

 
 

 

“Uma das grandes surpresas da nossa música. Marcada pela simplicidade, pela riqueza, 

pela beleza. O que é bonita, não precisa nem cantar! As notas musicais desta bonitinha formam 

um verdadeiro arco-íris. É mais que uma cantora, eu acho que ela é uma porta-voz da 

sensibilidade. MPB de primeira qualidade, com Mirianês Zabot! ... Nem tudo está perdido! Essa 

brasilidade que você trouxe com seu texto e sua canção, mais um para te dizer como você é 

talentosa e bonita.”  
por RONNIE VON (12/11/2012 – Programa Todo Seu – TV Gazeta – São Paulo - SP) 

 

 

 

"A incrível trajetória da cantora gaúcha Mirianês Zabot."  
por Sandra Simon – Jornalista (26/08/2012 - Revista Donna - Jornal Zero Hora - Porto Alegre - RS) 

 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRATAÇÃO E MAIORES INFORMAÇÕES: 
 

Mirianês Zabot Produções Musicais              -     Fone: (11) 9 8390-8201  
E-mail: producao@mirianeszabot.com.br     -     Site: www.mirianeszabot.com.br 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.mirianeszabot.com.br


 Show  

Mosaico Foto-Prosaico 
Mirianês Zabot 

 
 

Com seu lirismo e sua personalidade 
marcante, a cantora e compositora gaúcha 
Mirianês Zabot, radicada em São Paulo desde 
2006, lança o primeiro CD e DVD, Mosaico 
Foto-Prosaico, produzido ao lado de Itamar 
Collaço (ex-baixista do Zimbo Trio).  

No repertório, Música Popular Brasileira, 
em canções inéditas de novos compositores, e 
releituras de nomes já consagrados como Paulo 
Cesar Pinheiro e Paulinho Tapajós. Em seu 
show homônimo, cuja direção artística é feita 
com Vinicius Piedade, passeia por diversos 
ritmos musicais, como samba, baião, valsa, e 
outros.  

Em 2014 serão realizadas turnês do 
show MOSAICO FOTO-PROSAICO, porém com 
NOVO formato, que inclui além do repertório do 
CD de mesmo nome, também composições 
próprias de Mirianês Zabot e releituras. E faz 
intervenção com texto de Manuel Bandeira.   

Mirianês Zabot, traz em sua trajetória 
musical apresentações em inúmeras cidades do 
país, em casas como SESCs Vila Mariana, 
Interlagos, Campinas, São Caetano, Santo 
André, São José dos Campos e São Carlos, 
Festivais de Inverno de Paranapiacaba e Águas 

de Lindóia, Livraria FNAC, o Centro Cultural São Paulo, Teatro da UNESP, Virada Cultural, Assembléia 
Legislativa de São Paulo – SP, Othon Palace, no Rio de Janeiro – RJ, SESC Passo Fundo, Teatro Múcio de 
Castro, Clube Juvenil, Clube Comercial, em Passo Fundo – RS,  Livraria Cultura, em Porto Alegre – RS, 
Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos – SP, Fundação Cultural de Paranavaí – PR. Seu show Mosaico Foto-
Prosaico, foi selecionado pelos editais do Banco do Nordeste, para circuito de shows em seus Centros 
Culturais de Fortaleza e Juazeiro do Norte/Cariri – CE, e Sousa – PB e do 10º e 13º Festivais de Inverno de 
Amparo – SP, dos SESCs Jacarezinho (FEJACAN 2011 e 2012) e Maringá (FEMUCIC 2013) – PR, entre 
outras apresentações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Show Saravá, Caymmi! 

com Oswaldo Bosbah e Mirianês Zabot 

 

 

(2014, centenário de Dorival Caymmi) 

 
 

O cantor e violonista Oswaldo Bosbah e a cantora Mirianês Zabot, acompanhados de sua banda, 

apresentam o show Saravá, Caymmi!. 

Ele é paulistano. Ela é gaúcha. Bosbah e Mirianês homenageiam o baiano Dorival Caymmi no seu 

centenário, interpretando canções como “O Mar”, “João Valentão”, “Suíte dos Pescadores”, “Samba da Minha 
Terra” e várias outras com arranjos exclusivos e duetos vocais. No show são feitas explanações sobre a vida e 
obra de Caymmi, criando assim um diálogo com as músicas. 

 

  

 

 

 



Show E Por Falar Em Saudade... - Mirianês Zabot 

dedicado a Vinicius de Moraes 

 

 
 

 

A cantora Mirianês Zabot apresenta o Show E Por Falar Em Saudade... especialmente dedicado a 

obra de Vinícius de Moraes, este libriano que é responsável por grande legado na música, literatura, 

teatro e cinema. No campo musical, teve parcerias com Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, Chico 

Buarque, Carlos Lyra, e outros tantos importantes nomes da música popular brasileira. 

No presente show estão algumas de suas principais músicas, como as parceiras com Tom Jobim, 

Garota de Ipanema, que foi escolhida como uma das 50 grandes obras musicais da Humanidade 

pela Biblioteca do Congresso Americano, Chega de Saudade, música considerada marco fundamental da 

Bossa Nova. Canções do disco Os Afro-sambas, em parceria com Baden Powell, e A Tonga da Mironga do 

Kabuletê, esta ao lado de Toquinho, com quem produziu também importante repertório infantil. No roteiro do 

show Mirianês Zabot, faz intervenções poéticas de textos de Vinícius de Moraes, criando um diálogo com as 

canções, além de explanações sobre sua vida e obra.  O show conta com arranjos exclusivamente criados. 

Por sua tamanha relevância na construção da cultura nacional, Vinicius recebeu vários prêmios e já foi 

tema de diversos documentários, livros, enredo de escola de samba, inúmeras homenagens em shows ou 

coletâneas, programas de televisão, sites com sua obra, e ainda foi promovido, após sua morte, a embaixador, 

que é o cargo mais alto da carreira diplomática (carreia que exerceu por diversos anos). Sua obra foi gravada e 

interpretada por diversos artistas nacionais e internacionais e ajudou ainda, a demonstrar a relevância da 

música Brasileira ao exterior. 

Pois, como disse, certa vez Baden Powell, referindo-se ao parceiro Vinicius: “... Ele tinha o dom das 

palavras, ele sentia a palavra que a música queria expressar...”  

 

 

 

 

 

 

 



Show Mirianês Zabot 

homenagem a Elis Regina e Tom Jobim  

 

 

Mirianês Zabot apresenta, um show especialmente dedicado ao compositor e maestro Tom Jobim e à 
intérprete Elis Regina, por sua tamanha relevância na construção da cultura nacional. No roteiro, além das 
canções, há ainda breves explanações sobre a vida e obra destes artistas, criando um diálogo entre as 
canções e o momento vivido pelo país quando de sua criação.  

No repertório, canções eternizadas como, as parceiras de Tom e Vinicius de Moraes, Garota de 
Ipanema, Chega de Saudade. E ainda as grandes interpretações de Elis, como O Bêbado e a Equilibrista, de 
João Bosco e Aldir Blanc, Madalena de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, ou ainda Maria Maria, 
composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. 

Ainda no repertório uma canção gravada por Mirianês Zabot no CD e DVD, Mosaico Foto-Prosaico, 
“... a tocante Reza de Raul Boeira e Marcelo Onofri que é uma oração pela preservação da vida dirigida a um 
de seus maiores defensores, Tom Jobim, Maestro Soberano. Na voz de Mirianês, a aflição e o rogar em doses 
precisas...” por Toninho Spessoto. 

É um show para homenagear, relembrar e emocionar-se, com o belo legado desses que representam 
um marco importante nos rumos da Música Popular Brasileira, e ainda tornaram essa música respeitada e 
aclamada além das fronteiras desse nosso país. Retratando, em canções, momentos, sentimentos e ainda, 
inspirando mudanças no comportamento e na vida das pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Show Gafieiras e Outras Verves (Baile da Gafieira) 
 Mirianês Zabot 

 
 
 

No Show Gafieiras e Outras Verves, inspirado nos BAILES DE GAFIEIRA, a cantora e compositora 
Mirianês Zabot e banda, trazem um repertório formado por releituras de clássicos de compositores como 
Paulinho da Viola, Cartola, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, Ismael Silva, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, entre 
outros. Incluindo também canções, do gênero, gravadas pela cantora em seu CD Mosaico Foto-Prosaico.  

 
Interpretam maxixes, choros, sambas, sambas-canção, sambas de breque, xotes, baiões, boleros, 

samba de gafieira, bossa nova, samba-rock, etc. Além da mistura de ritmos, novos arranjos e interpretações se 
incorporam a sonoridade, trazendo diferentes texturas. É uma apresentação marcada pela contagiante energia 
da música, da performance e da interação do público, onde a proposta é dançar.  

Opcionalmente podem integrar o espetáculo, um casal de bailarinos/professores de gafieira, cujo 
objetivo é trazer os presentes a pista de dança, de uma forma muito descontraída e natural, dando dicas de 
como dançar em uma gafieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Clássicos da Música Popular Brasileira 

Mirianês Zabot 

 
 

No presente show, Mirianês Zabot traz um repertório formado por releituras de clássicos da Música 
Popular Brasileira, em suas diversas vertentes, interpretando composições de grandes nomes como Tom 
Jobim, Chico Buarque, Nelson Cavaquinho, Cartola, Luiz Gonzaga, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, entre outros. 

 

 

 

 



 

Show Minha Terra Alheia - Mirianês Zabot 
 

 

 

 

Em seu novo Show Minha Terra Alheia, a cantora e compositora Mirianês Zabot traz, além de suas 
composições, canções inéditas de novos compositores brasileiros, e também releituras de ícones como Heitor 
Villa-Lobos, Luiz Gonzaga Jr., Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Belchior entre 
outros. O repertório passeia pela diversidade e expressividade da Música Popular Brasileira. 

O repertório é resultado da pesquisa de canções unidas por um tema especifico e suas implicações. As 
emoções e motivações de pessoas que se deixam conduzir pela necessidade ir embora do lugar onde vivem, 
que partem sós ou acompanhado dos seus, mesmo com a possibilidade de nunca mais poderem voltar para a 
terra de onde vieram. E partem levando sonhos, emoções, cultura, lembranças e muita coragem para construir 
sua própria história. O roteiro do show conta ainda com intervenções de textos poéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/


Proposta Pedagógica: 

Oficinas/Vivências de música ministradas por  

Mirianês Zabot 

 

 Oficina: Musicalização Infantil - Quem não viu 
 

Público Alvo: Crianças dos 4 aos 9 anos de idade. 

Objetivo: Vivenciar experimentações musicais de maneira prazerosa, lúdica e descontraída, despertando 

assim nas crianças as capacidades de coordenação motora, atenção, concentração, controle emocional e 

criatividade. Estimulando questões como o ritmo, importante para a leitura e a escrita, além da contagem, 

fundamental no raciocínio matemático. A música pode atuar como reforço no processo de aprendizagem, 

potencializando o desenvolvimento cognitivo, emocional e psíquico das crianças. Esta oficina ainda busca 

divulgar aspectos da música brasileira, muitas vezes desconhecidos pela grande parte da população. 

 

 Oficina Show: Canto Música Brasileira 
 

Público Alvo: Adultos em geral, terceira idade, pessoas a partir de 12 anos de idade.  

Objetivo: Sendo o Brasil um país de grande pluralidade e diversidade cultural, podemos identificar o processo 

de formação de vários movimentos artísticos/culturais onde a música torna-se um fio condutor. Esta Oficina 

Show busca de forma abrangente, levar ao conhecimento dos participantes toda essa riqueza que nos rodeia. 

O público vivenciará também, uma aula de canto, tendo a voz cantada como instrumento de sentidos e 

sensações para adentrar esse universo musical. Serão ainda executadas canções marcantes dos movimentos 

musicais abordados. 

 

 Vivência com Educadores: Musicalização Infantil - Quem não viu 

 

Público Alvo: Educadores de diversas disciplinas, professores de música e interessados em geral.  

Objetivo: A proposta deste encontro é vivenciar aquilo que sentirão os alunos/crianças, aos quais futuramente 

esses mesmos educadores presentes 

ministrarão essa oficina ou parte dela. 

Onde propomos a música, como 

nossa ferramenta de reforço no 

processo de aprendizagem, 

potencializando o desenvolvimento 

cognitivo, emocional e psíquico das 

crianças. Para que esses educadores 

tenham assim, mais ferramentas 

disponíveis para a introdução das 

crianças ao universo sonoro, através 

de experimentações musicais 

prazerosas, lúdicas e descontraídas. E 

ainda possam perceber, como a 

música pode interferir de forma direta 

na educação, agindo como aliada ao 

ensaio multidisciplinar, sugerindo 

novas possibilidades.  

 



 

 

Release Mirianês Zabot 
 

Com seu lirismo e sua personalidade marcante, a cantora e compositora gaúcha Mirianês Zabot, radicada 
em São Paulo desde 2006, lança o primeiro CD e DVD, Mosaico Foto-Prosaico, produzido ao lado de Itamar 
Collaço (ex-baixista do Zimbo Trio). No repertório, Música Popular Brasileira, em canções inéditas de novos 
compositores, e releituras de nomes já consagrados como Paulo Cesar Pinheiro e Paulinho Tapajós. Ao lado de 
Itamar Collaço (contrabaixo), Marinho Boffa (piano) e Percio Sapia (bateria), passeia por diversos ritmos musicais, 
como samba, baião, valsa, e outros.  

O CD Mosaico Foto-Prosaico conta ainda com distribuição, no Brasil e exterior, pela Tratore. A faixa “½% 
de Tristeza” (Alexandre Florez), deste disco, passou a fazer parte também da Coletânea Tratore – O Fator 
Guanabara, lançada recentemente com exclusividade Nokia, ao lado de artistas como Johnny Alf, Carlos Lyra, 
Ithamara Koorax, Conrado Paulino e outros. O recente lançamento de seu primeiro disco de carreira vem 
chamando a atenção e a cantora sendo convidada para vários shows, entrevistas em programas de Tv e rádio, 
além de matérias em jornais e sites. 

Além do Show Mosaico Foto-Prosaico, com Direção Artística ao lado de Vinícius Piedade,  Mirianês 
Zabot, idealizou e tem se apresentado também com seus novos Shows Minha Terra Alheia e Gafieiras e Outras 
Verves. Além do Show Mirianês Zabot - homenagem a Elis Regina e Tom Jobim e do Show E Por Falar Em 
Saudade... (2013, centenário de Vinicius de Moraes). 

Seu show Mosaico Foto-Prosaico, foi selecionado pelos seguintes editais: do Banco do Nordeste, para 
circuito de shows em 2010, em seus Centros Culturais de Fortaleza – CE, Cariri e Sousa – PB, do 10º e 13º 
Festivais de Inverno de Amparo – SP, dos SESCs Jacarezinho (FEJACAN 2011 e 2012) e Maringá (FEMUCIC 
2013) – PR. Ainda teve contemplações de outros projetos no PROAC ICMS 2012 e SESI Música – Arte-
Educação 2012. 

Em sua trajetória musical, apresentou-se também inúmeras cidades do país, em casas como SESCs Vila 
Mariana, Interlagos, Campinas, São Caetano, Santo André, São José dos Campos e São Carlos, Festivais de 
Inverno de Paranapiacaba e Águas de Lindóia, Livraria FNAC, Centro Cultural São Paulo, Terraço Itália, Teatro da 
Vila, Ao Vivo Music, Villaggio Café, Morumbi Hall, Casa de Cultura do Butantã, Teatro da UNESP, Lua Nova & 
Arte Bar, Magnólia Villa Bar, Auditório Franco Montoro na Assembléia Legislativa de São Paulo e no Auditório da 
Câmara dos Vereadores em São Paulo - SP, Othon Palace, no Rio de Janeiro – RJ, Teatro Aramaça, em Santo 
André  - SP, Photozofia, em São Francisco Xavier – SP, Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos – SP, SESC 
Passo Fundo, Teatro Múcio de Castro, Clube Juvenil, Clube Comercial, em Passo Fundo – RS, Livraria Cultura, 
Café Coletânea, em Porto Alegre – RS, Fundação Cultural de Paranavaí – PR, entre outras tantas apresentações.   

É professora de Canto e Musicalização Infantil, ministrando oficinas e aulas particulares. Ministrou sua 
Oficina de Musicalização Infantil, intitulada “Quem Não Viu”, em escolas da rede municipal pelo projeto 
FEJACAN nas Escolas do SESC Jacarezinho – PR e FEMUCIC nas Escolas do SESC Maringá - PR, teve também 
seu projeto selecionado pelo edital SESI Música – Arte-Educação 2012, onde ministrou oficinas nas cidades de 
Jundiaí, Mauá, Andradina e Guararapes - SP, para os alunos e professores das escolas do SESI. Mirianês atua 
também como cantora em shows e gravações.  



Mirianês Zabot, nascida em abril de 1981 no Rio Grande do Sul, canta deste os 12 anos. Shows, 
espetáculos teatro-musicais, festivais, corais, diversas bandas e mpb, além de experiências em estúdio, gravando 
trilhas para teatro, e participações em disco de carreira de artistas, constam em sua trajetória musical. 
Paralelamente, estudou violão, canto e teoria musical com vários professores, além de técnica vocal na 
Universidade de Passo Fundo – RS. 

Em 2006, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde estudou canto na EM&T e também com as 
cantoras Izabel Padovani, Pat Escobar e Magali Mussi. Escreveu críticas de CDs, para a revista Cover Baixo e fez 
parte do Coral da Rede Globo de Televisão nos Carnavais de 2008 e 2009. 

Participou do CD de Galldino e do DVD de Willians Marques, ambos, músicos d' O Teatro Mágico, no 
primeiro, cantando a música Hedonista, esta segue há vários meses consecutivos no Top 10 da Trama Virtual. 
Cantou no CD de Maurício Grassmann, ao lado do violonista Eduardo Agni. Gravou, com Filó Machado, DuoFel, 
Lula Barbosa, e outros, a canção-tema brasileira da Marcha Mundial Pela Paz e Não-Violência. Gravou ainda nos 
Cds de Walter Egéa e Cauê Procópio. Participou do espetáculo teatro-musical Flores Sertanejas (de moda de 
viola), pelo Circuito Cultural Paulistano e pelo SESI – Arte-Educação 2011. Também apresentou-se com o Grupo 
Tarancón, como cantora convidada, no Circuito Musical SESI 2012. Entre outros.  

-------------------- 
“Uma das grandes surpresas da nossa música. Marcada pela simplicidade, pela riqueza, pela beleza. O que é bonita, não 

precisa nem cantar! As notas musicais desta bonitinha formam um verdadeiro arco-íris. É mais que uma cantora, eu acho que 
ela é uma porta-voz da sensibilidade. MPB de primeira qualidade, com Mirianês Zabot! ... Nem tudo está perdido! Essa 

brasilidade que você trouxe com seu texto e sua canção, mais um para te dizer como você é talentosa e bonita.”   por RONNIE 
VON (12/11/2012 – Programa Todo Seu – TV Gazeta – São Paulo - SP) 

-------------------- 
"A incrível trajetória da cantora gaúcha Mirianês Zabot."  

por Sandra Simon – Jornalista (26/08/2012 - Revista Donna - Jornal Zero Hora - Porto Alegre - RS) 

-------------------- 
“Lirismo e Personalidade: A cantora gaúcha Mirianês Zabot é uma das melhores surpresas da cena musical. Lançando seu 

primeiro CD, Mosaico Foto-Prosaico...”  por Toninho Spessoto - Jornalista, Radialista, Produtor Musical e Pesquisador (21/10/2009 - 
Blog Acordes - São Paulo – SP) 

------------------- 
"A voz forte e marcante que levou as canções 'A Chaga' e 'Reza' para o palco do 35º Femucic se torna doce e suave para 

quem conversa com Mirianês Zabot ... E, em noite de estreia no palco do Femucic, Mirianês conquistou o público presente na 
plateia do Teatro Calil Haddad e espalhado pelo Brasil ... Mirianês Zabot levou o lirismo e a personalidade marcante, 

característicos do trabalho dela, para o palco do 35º Femucic ... " por Janaína Castro - Jornalista (24/05/2013 - RPC TV (afiliada REDE 
GLOBO) - Maringá - PR) 

-------------------- 
“Interpretar é bem mais do que verter canções alheias. É desnudar nuances apenas latentes na obra original. Cabe ainda ao 

intérprete o ofício de restaurador, retocando telas envelhecidas, desbotadas sob o manto da poeira. Há, entretanto, intérpretes 
que vão além, tornando-se co-autores das canções, ao transformar esboços auspiciosos – mas inacabados – em obras 

redondas, rebarbadas. Mirianês Zabot tem estes atributos....” por Carlos Hahn (10/11/2010 - ZoomRS - A revista digital da música 

gaúcha - Porto Alegre - RS) 
------------------- 

"... Mosaico Foto-Prosaico é um disco marcado por simplicidade, riqueza e beleza. E sobretudo pelo imenso talento 
de Mirianês Zabot. Mais que uma cantora, uma porta-voz da sensibilidade." 

por Toninho Spessoto - Jornalista, Radialista, Produtor Musical e Pesquisador  
 (21/10/2009 - Release CD Mosaico Foto-Prosaico - São Paulo – SP) 

-------------------- 
"Mirianês Zabot, uma gaúcha que encanta Sampa com seu lirismo e bom gosto musical." por Antonio Carlos da Fonseca Barbosa 

(01/03/2011 - Ritmo e Melodia - A e-revista que canta o Brasil - São Paulo - SP) 
--------------------- 

“Radicada em São Paulo, a jovem cantora gaúcha Mirianês Zabot, está apresentando o seu primeiro trabalho em 

disco, Mosaico Foto-Prosaico, um CD de repertório tão delicado quando a sua voz. ” por Luís Pimentel - Escritor, Compositor, Poeta, 
Jornalista e Roteirista (11/02/2010 - Revista Música Brasileira – Rio de Janeiro – RJ) 

 


