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Com 16 faixas, GUITARREIRO é o terceiro álbum solo do compositor, arranjador, multi-instrumentista e produtor musical Rosivaldo Cordeiro, também 
um ex-membro do Carrapicho, um grupo amazonense que bateu o topo das paradas de sucesso do mundo inteiro na década de 90. Além de composições 
inéditas, traz importantes regravações de sucessos que permanecem até hoje na lembrança do povo amazonense. 

Um dos destaques no álbum são os últimos registros em vida dos mestres Guitarreiros amazonenses: André Amazonas e Magalhães da Guitarra, grandes 
lendas dessa época brilhantemente revisitada por Rosivaldo Cordeiro, e que guarda para os anais da historia musical do Amazonas as musicas:  “Brincando 
com as cordas” e “Ternura”. 

Focado no publico jovem e adulto, GUITARREIRO é um álbum para dançar, se divertir e trazer felicidade, que é tão presente na cultura amazônica. 

A produção e direção musical do álbum é do próprio Rosivaldo Cordeiro, atualmente único musico amazonense radicado na França e responsável por manter 
viva essa expressão muito forte nas décadas de 70, 80 e 90, recebendo a influência direta de uma geração de guitarreiros amazônidas que consagraram suas 
técnicas marcadas pelo swing. Entre eles: Oseas da Guitarra, André Amazonas, Magalhães da Guitarra, Nonato do Cavaquinho, Barata, Mestre Viera, Aldo 
Sena, entre outros. 

A coprodução é assinada pela produtora artística Maiza Cordeiro, grande referência feminina nesse seguimento no estado do Amazonas com dezenas de 
projetos significativos para a difusão e memória da música amazonense. 

A gravação do álbum GUITARREIRO foi realizada no Digital Verde Studio em Manaus, com acompanhamento da banda oficial de Rosivaldo chamada 
AKbocada. Mixado e Masterizado no Cajueiro Áudio Studio em Campinas – SP. 

GUITARREIRO traz releituras no aspecto estético da guitarrada, técnica surgida nos anos 60 com 
Mestre Vieira, no estado do Pará (a partir da fusão de ritmos como maxixe, carimbó e choro), e que se 
espalhou por todo o Norte, sofrendo influência direta de estilos caribenhos como cumbia, merengue e 
zouk. Mais tarde, a mistura deu origem ao ritmo que ficou conhecido como “lambada”, e que ganhou 
notoriedade não só no Brasil, mas como no mundo inteiro.                                                                                               

O Projeto

O Álbum

Julien Clarac – (Teclados)

Músico multi-instrumentista que cresceu na região de Paris, estudou piano clássico inicialmente, depois se dedicando ao baixo 

elétrico como autodidata, guitarra, percussão brasileira e cavaquinho. Participou desde 2001 em projetos como: Dr. Zirou, Housse 

de racket, Kadjansé, Paulo Tulsen e firma do samba, Joia. Em 2003, integrou o coletivo Zabumba como chefe de bateria, e fundou a 

roda de samba com o mesmo nome em 2005, onde atua como cavaquinista e interprete. Criou em 2008 a banda Zab'o que mistura  

influências brasileiras e música cinematográfica dos anos 70, em torno de suas composições originais. Em 2015 criou o grupo 

Overseas para explorar um universo mais focado no pop anglo-saxão. Atualmente participa como baixista, tecladista e arranjador 

no projeto do artista brasileiro Lameck Makaba, e tecladista no projeto Guitarreiro do multi-instrumentista e produtor musical 

amazonense Rosivaldo Cordeiro.                                                            

Tommy Milharo – (Bateria)

Milharo Tommy, formado em bateria no conservatório 

francês, entra no mundo da percussão de samba de 

quadra, através  das escolas de samba cariocas e 

francesas: Samba de primeira com mestre Wagner 

Bezerra, Batucados. Desenvolve um importante 

trabalho na formação de percussionistas como mestre 

de bateria na associação Zabumba, onde atua como 

percussionista na roda de samba com o mesmo nome, 

além de participar como musico em diversos outros 

projetos artísticos como: Ahmed Cisse, Zab'o, 

Jacapato e o projeto Guitar reiro do multi-

instrumentista e produtor musical amazonense 

Rosivaldo Cordeiro que conheceu em Paris em 2016 e 

atualmente pesquisa os ritmos da Amazônia como: 

cumbia, lambada, toada de boi bumbá, carimbó e a 

guitarra amazônica.                                     

Roberto de Oliveira – (Guitarra 2)

Autor, compositor, arranjador e multi-instrumentista 

brasileiro, natural em Fortaleza estado do Ceara. 

Reside em Lille - França desde o ano de 2009. Atua 

artisticamente como diretor musical do coletivo Brasil 

Afro Funk, Associação Açaí e diversos outros projetos 

musicais. Formou-se no Centro Educacional Padre 

João Piamarta em Fortaleza. Integrou o Conservatório 

de Lille formado se em trombone clássico com o 

renomado professor Christian Bogaert.                                                              

Rosivaldo Cordeiro

Multinstrumentista, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro do norte do Brasil da cidade de Manaus/Am. Líder do grupo de Choro 

“JACOBIANDO” e representante do Instituto Jacob do Bandolim do Rio de Janeiro no Amazonas e na França. Implementou no ano de 2005 o 

primeiro curso público de choro do país, no Liceu de Artes e Oficio Claudio Santoro - Am onde permaneceu até o ano de 2010. Mais de 150 alunos 

participaram dos cursos de cavaquinho, violão 6 cordas, violão 7 cordas, pandeiro, bandolim e práticas de regional de grupo de choro. Fez parte da Banda 

“Carrapicho” passando uma temporada na Europa por conta do sucesso obtido com a música Tic tic tac nos anos 90. Atualmente reside em Paris com 

titulo de séjour de "Talent et renommé international" realizando seu mais novo projeto de conexão Mult Cultural entre a Amazônia e a França e a difusão 

de seu ultimo álbum intitulado “GUITARREIRO” onde faz o resgate dos mestres da “GUITARRADA AMAZONENSE”.
                                                          

 Jef  Calmard - (Baixo elétrico)

Cavaquinhista, baixista e guitarrista, Jef  descobriu o samba e choro no Rio de Janeiro na revitalização da Lapa no final dos anos 90 

com amigos do grupo Semente e Rio Maracatu. Foi professor de cavaquinho e violão nas escolas “Pro Music" em Belo Horizonte e 

no Clube do Choro de Paris-França. Viveu alguns anos no Brasil e trabalhou com: Cigano Swing, Ausier Vinicius Souza e Regina. 

Além de ter tido a oportunidade de conhecer e tocar com grandes músicos como Hermeto Pascoal, Itiberê, Armandinho, Zé da 

Velha, Silvério Pontes, Rio Maracatu, grupos Semente e Forro sacana. Seus atuais projetos incluem: Guitarreiro, Jazz Brasil Duo, 

Jacob Vs. Waldir e criação da Maison du Choro de France.                                                 

Biografias

 Rémy Roncin – (Percussão geral)

Enfermeiro psiquiátrico por formação e animador cultural, Rémy Roncin é músico há mais de 30 anos. Pesquisador de ritmos e 

percussões africanas, cubanas e indianas, acompanha várias aulas de dança típicas e contemporâneas (Théâtre de la Terre - Cynthia 

Briggs - Paris). Especialisou-se em baterias  “batucadas” de samba brasileiras, além de tocar em várias escolas em Paris e outras 

cidades da França. Durante muitas viagens ao Brasil, pôde ensaiar com várias grandes escolas e desfilar no sambódromo do Rio de 

Janeiro durante o carnaval carioca. Aprofundou seus conhecimentos no Nordeste do Brasil (Salvador - Bahia, Recife- Pernambuco), 

além de já tocar 2 anos no carnaval de Fortaleza.

Graduou-se na Academia de Nicia Ribas de Ávila (Santos) e cria seu próprio método de ensino. Instalado em Lille desde 1994, 

desenvolve diversos projetos através do grupo Sabor do Brasil.

Músicos Convidados


