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Gabriel Guerra simplesmente, 

Músico, cantor e instrumentista (violão, guitarra, ukulele) começou ainda na infância, e não demorou muito para este jovem mineiro se firmar no cenário musical nacional. Seu primeiro CD lançado

profissionalmente (Bossa, Mpb e eu) de forma independente em 2004 pela Cid chegou carregado de músicas de grandes nomes da MPB e participações especiais como Roberto Menescal, Tito Madi,

Cláudia Teles e Ugo Marotta.

O segundo CD (Nobre Guerreiro: Gabriel/Pedro Cezar) foi lançado pela Som Livre em 2007, com a produção de Manuel Barenbein e Edu Luke.

Dentre as músicas de destaque do disco “Quem tenta entender uma mulher” fez parte da trilha sonora do filme “Sexo com Amor” dirigido por Wolf Maia, que levou o cantor a estar entre as categorias

de artista revelação e melhor canção brasileira na nona edição do Grammy Latino 2008. “Tributo a Gisele” em homenagem Gisele Bündchen foi outra música de destaque na carreira de Gabriel

Guerra, fazendo parte do site oficial da Top e do lançamento da grife “Intimates”. (www.giselebundchen.com.br).

A musica “Eu não estou nesses planos” esteve na trilha sonora de “O Astro” da Rede Globo. Gabriel Guerra foi nome presente entre as gravações de temas das telenovelas da Rede Record por dois

anos seguidos. Em 2010 regravou a música “Luíza” de Tom Jobim para compor a trilha sonora de “Poder Paralelo”. Gabriel dividiu o palco da Festa Nacional da Música (Canela) com grandes nomes da

musica brasileira como Papas na Língua, Renato Borghetti, Charles Master, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira, George Israel, Reação em Cadeia, entre outros. Também participou tocando

“ukulele” da gravação da versão da musica “Famosa” em parceria com a Claudia Leitte no lançamento do seu trabalho “As Mascaras”. Foi destaque em 2010 durante o Festival Música do Mundo

realizado em Três Pontas, onde reuniu mais de quarenta grandes talentos da música brasileira e mundial, entre eles, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Gilberto Gil, 14 Bis, Jorge Vercillo, Sá &

Guarabira, Anima Minas e tantos outros talentos do cenário musical. Em 2011 a releitura da música “Só Pro Meu Prazer” do compositor Leoni, tema principal da novela Rebelde que chegou a mais de

20 milhões de acessos nas redes sociais. Nas duas gravações Gabriel Guerra recriou um estilo pessoal com uma pegada mais pop.

Em Abril/2015 lançou seu 3º CD pela Som Livre (Um Jeito Diferente: Gabriel/ Pedro Cezar) “Sempre com seu violão de cordas de aço servindo de âncora e o ukulele pontuando aqui e ali, ele mistura

influências das mais diversas fontes para criar uma sonoridade única em termos de Brasil, ao mesmo tempo dançante e consistente, com clima pra cima, ensolarado e contagiante.” disse Fabian Chacur

(critico) sobre o novo trabalho. Um Jeito Diferente foi lançado nas plataformas digitais iTunes, Google Play, Sportify e Rdio. A musica “Olá” chegou as principais rádios do interior estando em 6º lugar

da Crowley na região de Campinas e Ribeirão Preto, incluindo a Nova Brasil FM. Já o clipe alcançou o Top10 da MixTv, sendo executada também nos canais Bis, MultiShow e Play Tv. A releitura das

músicas “A vida tem dessas coisas” e “Lugar ao sol” e também a musica “Em vão” de autoria em conjunto com o cantor e compositor Pedro Cezar, emplacaram nos canais Youtube e Vevo e estão

disponíveis nas plataformas digitais. Sua atual música de trabalho é “Menina” regravação da musica de Paulinho Nogueira, produzida por Deeplick, música essa que foi lançada em parceria, pelas

rádios Alvorada (BH) e Nova Brasil FM (nas cidades de São Paulo, Brasília, Goiânia, Campinas, Recife, Salvador e Birigui), e se mantem em alta, disparada.

Desta forma, Gabriel vem realizando sua turnê de shows “Gabriel Guerra - Pé na Estrada”, tendo em seu repertório músicas autorais e também releituras de grandes clássicos da música nacional e

internacional como: Paralamas do sucesso, Lulu Santos, Ritchie, Bob Marley, Beatles, Leoni, Renato Russo, Raul Seixas , Nando Reis, Jota Quest, Capital Inicial e outros e em festivais e aberturas de shows

com grandes nomes do POP e do Rock como Detonautas, Roupa Nova, Biquíni Cavadão, Nando Reis, Capital Inicial, Paralamas, Jota Quest, Titãs entre outros.

Para saber mais sobre Gabriel Guerra acesse: www.gabrielguerra.com.br 

Fan Page: www.facebook.com/GabrielGuerraOficial 

Twitter: @_GabrielGuerra

Contatos para shows: (FB EVENTOS)

16 7813-0900/ 3010-0840

16 9 9221 0818 

Email: producao@gabrielguerra.com.br/ fbeventos@live.com
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MUSICA MENINA
(Paulinho Nogueira)

DISPONIVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

RÁDIOS: NOVA BRASIL FM E ALVORADA FM

Anterior

http://novabrasilfm.com.br/
https://alvoradafm.com.br/
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MUSICA EM VÃO
(GABRIEL GUERRA/PEDRO CÉZAR)

DISPONIVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS. 

RÁDIOS: NOVA BRASIL FM E ALVORADA FM

Anterior PróximoVoltar

https://www.youtube.com/watch?v=6I7QPyndmuY
http://novabrasilfm.com.br/
https://alvoradafm.com.br/
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MUSICA A VIDA TEM DESSAS COISAS
(Ritchie/ Bernardo Vilhena)

MUSICA LUGAR AO SOL
(Alexandre Magno Abrão)

Anterior Voltar Próximo

RÁDIOS: NOVA BRASIL FM E ALVORADA FM

DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

http://novabrasilfm.com.br/
https://alvoradafm.com.br/


GABRIEL GUERRA

7

Regravação musica São Paulo em conjunto com a Nova Brasil FM

Comemoração aos 463 da cidade de São Paulo

“Publicado em 24 de jan de 2017

Homenagem aos 463 anos de São 

Paulo.

VoltarAnterior

São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=drS-5-5jar4
https://www.youtube.com/watch?v=drS-5-5jar4


CLIPES E LYRIC – CLICAR E ASSISTIR
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Um dia 
o céu 
falou 
comigo

São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=ZBBExhula2o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FffWg3K0JHk
https://www.youtube.com/watch?v=PFJwpYm2f24
https://www.youtube.com/watch?v=CSKJuok0Zus
https://www.youtube.com/watch?v=6I7QPyndmuY
https://www.youtube.com/watch?v=AmiVGTDWVEg
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Música de Gabriel Guerra faz parte da trilha sonora de Rebelde

O cantor e compositor Gabriel Guerra acaba de regravar nos estúdios de Edu Luke a 
música “Só Pro Meu Prazer” do compositor Leoni. A música faz parte da trilha sonora da 
super produção da Rede Record “Rebelde”, e toca sempre quando o casal “Alice e Pedro” 
contracenam. 
Este é mais um feito na carreira do jovem cantor de Poços de Caldas que também 

regravou a música “Luiza” de Tom Jobim que fez parte da trilha sonora da novela “Poder 

Paralelo” também da Record. 

Gabriel Guerra ficou muito feliz em novamente receber o convite para regravar uma música que fará parte de uma 

novela da emissora, pois Rebelde já está entre as novelas de maior audiência do país. “É muito gratificante receber 

um novo convite em menos de um ano para fazer parte de mais uma super produção da Record, já que esta é a 

segunda vez que fui convidado e também pelo fato de que, “Rebelde” é voltada para o público jovem, enquanto 

Poder Paralelo para o público adulto. São dois trabalhos diferentes que eu tive grande satisfação em fazer”, disse 

Gabriel. 

A música ganhou uma nova roupagem na voz de Gabriel Guerra, com arranjos próprios que deram à melodia um 

toque romântico todo especial. A gravação sob a produção de Edu Luke deram também à música uma qualidade 

inigualável, garante Gabriel Guerra. 

Quem ainda não conferiu, basta assistir a novela ou entrar no site do cantor www.gabrielguerra.com.br e baixar a 

música. Em breve a música estará nas rádios e promete ser sucesso!

Voltar Próximo
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Gabriel Guerra lança música em novela Global 

O cantor e compositor poços caldense Gabriel Guerra
teve sua música autoral “Eu não estou nesses planos”
que faz parte do seu CD “Nobre Guerreiro” lançado pela
Som Livre escolhida para fazer parte da trilha sonora da
mininovela, macrosserie “O Astro” da Rede Globo de
Televisão que vai ao ar a partir do dia 12 de Julho.
Entusiasmado com mais esta oportunidade, Gabriel
Guerra tornou-se um músico dos mais requisitados para
trilhas sonoras, uma vez que já gravou para duas novelas
da Rede Record de Televisão (Poder Paralelo e Rebelde) e
também para o filme de Wolf Maia “Sexo com Amor”,
com a música “Quem tenta entender uma Mulher”.
“Ciente de que “O Astro” terá grande repercussão

nacional, estou muito feliz e honrado em poder fazer

parte desta grande produção”, explica o cantor.

Voltar PróximoAnterior
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Beto Patchelo (Piano), Conrado Goys (Violão), Maguinho (Bateria), 

Gabriel Guerra, Manuel Barenbein (Direção Musical), Serginho 

(técnico), Claudio Rocha (Baixo)

a gravação da música no estúdio de Marco Camargo, em Alphaville 

GABRIEL GUERRA INTERPRETA CANÇÃO DE TOM JOBIM PARA

TRILHA DE “PODER PARALELO” NOVA NOVELA DA RECORD

“Luíza”, do mestre Jobim, ganha releitura na voz de

Gabriel Guerra para a nova superprodução da Rede Record. 

O jovem músico Gabriel Guerra foi o escolhido para interpretar a música ‘Luíza’ do mestre Tom Jobim na nova

superprodução da Record, ‘Poder Paralelo’. O compositor mineiro conhecido por singles, como ‘Tributo à Gisele’ e

‘Quem tenta entender uma mulher?’ trilha do filme ‘Sexo com Amor’, agora emplaca um clássico da música

brasileira na novela considerada por muitos críticos a melhor produção da Record até hoje.

Com texto de Lauro César Muniz e direção geral de Ignácio Coqueiro, a nova novela conta com nomes

consagrados, como Gabriel Braga Nunes, Marcelo Serrado, Paloma Duarte, Patrícia França entre outros. A música

de Jobim interpretada por Gabriel Guerra acompanha uma das protagonistas, a atriz Joana Souza que faz o

papel de Luiza Vilar, filha de Maura e Bruno, Luisa é muito vibrante. Foi criada pelos pais cercada de cuidados.

Luisa está noiva de André, mas sua vida muda depois que ela reencontra o fotógrafo Dog, sua antiga paixão.

A composição de Tom Jobim ganha uma roupagem nova com releitura e arranjos de Gabriel Guerra. Para o

cantor, que está no seu terceiro disco, “Nobre Guerreiro” lançado pela Som Livre, a oportunidade de interpretar

um dos maiores nomes da música nacional e um dos criadores da bossa nova é uma ótima forma de homenagear

quem tanto influenciou seus gostos musicais.

Voltar PróximoAnterior
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MÚSICA DE GABRIEL GUERRA FAZ PARTE DA

TRILHA SONORA DO FILME “SEXO COM AMOR”

O jovem Gabriel Guerra acaba de conquistar parte da trilha sonora do filme lançado pela Fox Film do Brasil:

“Sexo com Amor”. A música “Quem tenta entender uma mulher” de autoria do músico e de seu fiel parceiro

Pedro Cezar, faz parte de uma das cenas do filme protagonizada por Reinaldo Gianechini.

“Quem tenta entender uma mulher” faz parte do álbum “Nobre Guerreiro” recém lançado pela Som Livre, é

mais uma das conquistas deste jovem músico mineiro. Recentemente, Gabriel conquistou a musa Gisele Bündchen

com a música “Tributo a Gisele” que a top requisitou como tema em seu site oficial:

(www.giselebundchen.com.br).

A comédia “Sexo com amor”, que estreou na última semana de janeiro, é o primeiro longa-metragem do

diretor de TV e teatro Wolf Maya e o roteiro segue por conta de Renê Belmonte, que já fez sucesso com: “Se

eu fosse Você” e “Sexo, amor e traição”.

O novo álbum Nobre Guerreiro de Gabriel Guerra, lançado no fim de 2007, pela Som Livre, já atingiu uma

marca relevante de cópias vendidas em todo Brasil.

VoltarAnterior
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BANDA/ PUBLICO
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PUBLICO SHOW

Próximo
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Gabriel Guerra 

com Papas na 

Língua

Voltar

Gabriel Guerra participa do novo CD de Claudia 

Leite tocando "ukulele" (cavaquinho havaiano) na 

música de trabalho do disco, em uma das fotos, está 

presente o DJ/Produtor Deep Lick que está 

produzindo as novas músicas de Gabriel Guerra e 

também assina algumas músicas do novo álbum de 

Claudinha.

Gabriel Guerra em participação no 

Programa Balanço Geral da Record 

junto com personagens da novela 

Rebelde
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iTunes Google Play RDIO Spotify

Google Play RDIO Spotify

iTunes Google Play RDIO Spotify

Próximo

http://som.li/1MXLZhp
http://som.li/1NNDAbc
http://som.li/1GgEP3H
http://som.li/1NNDAbc
http://som.li/1GgEP3H
http://som.li/1PccLBh
http://som.li/1N1j6MS
http://som.li/1GhXGHk
http://som.li/1N1j6MS
http://som.li/1GhXGHk
http://som.li/1H8HQV0
http://som.li/1MXLZhp
http://som.li/1NNDAbc
http://som.li/1GgEP3H
http://som.li/1NNDAbc
http://som.li/1GgEP3H
http://som.li/1PccLBh
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PREMIO NOVA BRASIL FM  

PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO 

NOVABRASIL. VAMOS CELEBRAR A 

NOSSA MÚSICA!

Eleja agora a melhor música do ano de 

2017 e o artista revelação da 

programação da NOVABRASIL. Faça seu 

login e vote em até três concorrentes em 

cada categoria. Ao votar, você ainda 

participa da promoção “Passe 10 da 

NOVABRASIL”, que dá direito a pares de 

ingressos para 10 eventos promovidos ou 

realizados pela rádio. O resultado do 

Prêmio e da promoção serão divulgados no 

site e também na programação da rádio.

Próximo

http://www.novabrasilfm.com.br/premio/1


PROMOÇÃO RÁDIO 93 FM

GABRIEL GUERRA
24

Voltar
Próximo

Anterior



GABRIEL GUERRA

25

Voltar

RedeVida
Vida Melhor

Gostou? Faça a sua versão de 15 segundos de

“Olá” e poste no Instagram com a

hashtag #olamixtv. Durante quatro semanas,

uma equipe da Mix TV vai escolher o vídeo

mais criativo e o dono do perfil do Instagram

ganha um iPhone! No final da promoção, o

melhor entre os quatro vídeos escolhidos

ganha também 1 ukulelê.

PróximoAnterior

PROMOÇÃO MIX TV



PROMOÇÃO SICOOB 
CREDIMONTE
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Vamos sortear também um Violão autografado pelo Gabriel

Guerra que será entregue Sábado,

na #FestaSicoobCredimonte25Anos!

***POST OFICIAL***

Para concorrer é fácil

Curta a nossa Página

Curta e Compartilhe esse post oficial aqui no Facebook.

Vai perder?? Participe agora!! Boa sorte!

A participação se encerra às 9:00hs, o sorteio será realizado

nesse mesmo horário e o resultado divulgado às 11:00hs, junto

à promoção da guitarra. Todos no dia 07 de

Outubro. #Participe #Promoção

Anterior
Voltar

Próximo



PROMOÇÃO RÁDIO CRUZEIRO
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RedeVida
Vida Melhor

Anterior Próximo



PROMOÇÃO RÁDIO NOVA ONDA
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RedeVida

Ganhador do violão - Ricardo

Anterior

../Fotos/2015/PROMOÇÃO NOVA ONDA/GABRIEL GUERRA - CHAMADA VIOLÃO (1).mp3
../Fotos/2015/PROMOÇÃO NOVA ONDA/GABRIEL GUERRA - VIOLÃO GANHADOR.mp3


PARA ASSISTIR O PROGRAMA CLIQUE 
NA FOTO CORRESPONDENTE
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http://showlivre.com/programas/view/36246
http://mixtv.com.br/qual-desses-clipes-voce-quer-ver-no-top-mix/
http://redevida.com.br/programa/super-hdb/musical-com-gabriel-guerra.html
http://tvbrasil.ebc.com.br/semcensura/episodio/tatuagem-depois-do-arrependimento-como-retirar
http://www.rbtv.com.br/
https://www.facebook.com/showlivre/videos/10155880285533145/
http://redevida.com.br/programa/vida-melhor/convidados/gabriel-guerra-canta-no-vida-melhor.html


PARA ASSISTIR O PROGRAMA CLIQUE NA 
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RedeVida
Vida Melhor

Anterior Voltar Próximo

../Fotos/2015/09.11.2015 Programa Sabrina Sato/Record - Programa da Sabrina 13.02.2016 - Participação do cantor Gabriel Guerra.wmv
http://mixtv.com.br/programas/mix-diario/
http://entretenimento.band.uol.com.br/diadia/videos/15660045/papo-de-cozinha-cantor-gabriel-guerra-mostra-suas-habilidades.html
../Fotos/2016/PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE/Rede Vida - Tribuna Independente 11.02.2016 - Trecho DVD.wmv
http://noticias.r7.com/blogs/herodoto-barbeiro/2015/05/14/gabriel-guerra-no-musical-do-jrnews-desta-quarta-feira/
http://redevida.com.br/programa/vida-melhor/convidados/gabriel-guerra-canta-no-vida-melhor.html
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TVZ / BIS

Anterior
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BIS / PLAY TV 
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Para ler a notícia clique na 
foto correspondente

http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/lancamento-novo-cd-s1712.jpg
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/clipe-ola-na-programacao-da-multishow-s1715.jpg
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/expresso-popular-s1713.jpg
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/homenagem-a-gisele-bundchen-s875.jpg
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/cantor-termina-o-ano-com-producao-do-novo-cd-s979.jpg
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/critica-do-cd-por-fabian-chacur-s1717.pdf
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/gabriel-guerra-se-apresenta-na-programacao-do-julho-fest-s1982.jpg
http://www.gabrielguerra.com.br/content/images/noticias/informativo-musical-mix-tv-s1983.jpg
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Link de outras notícias

VoltarAnterior

http://www.hcnoar.com/post/2015/03/30/TV-BLOG-HCNOAR-Gabriel-Guerra-um-talento-mineiro-direto-para-o-pop-nacional-Confira-o-bate-papo-com-esse-lindo!.aspx
http://musikland.com.br/gabriel-guerra-lanca-clipe-de-ola/
http://www.clipfm.com.br/gabriel-guerra-lanca-em-breve-album-pela-via-digital/
https://www.facebook.com/transamericacentropaulista
http://www.raizesfm.com.br/site/parabolicas_ver.asp?codigo=1609
http://www.raizesfm.com.br/site/parabolicas_ver.asp?codigo=1663
http://www.raizesfm.com.br/site/parabolicas_ver.asp?codigo=1668
http://www.raizesfm.com.br/site/parabolicas_ver.asp?codigo=1582
http://colunauniversodafama.blogspot.com.br/
http://www.ligacaoteen.com.br/entretenimento-variedade/gabriel-guerra-o-cantor-por-tras-da-trilha-sonora-oficial-de-gisele-bundchen/66772/
http://www.agitototal.com/2015/06/gabriel-guerra-lanca-clipe-de-ola.html
http://showlivre.com/programas/view/36289
http://www.blogtopsertanejo.com.br/2015/06/gabriel-guerra-lanca-clipe-de-ola-com.html
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Site: gabrielguerra.com.br

Fan Page: /gabrielguerraoficial

Twitter: @_gabrielguerra

Instagram: @gabrielguerramusica

Contato para shows: : 

FB EVENTOS (16) 7813-0900/ 3010-0840

(16) 9 9221 0818/ (35) 9 9977-3060


