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QUEM É LOMA

Cantora, compositora, locutora, mestre de cerimônias; curadoria e assessoria para 
projetos de música.

Sempre gostei de cantar, mas foi aos 12 anos, no Coral da Escola Jesus de Nazaré, 
em Porto Alegre, que descobri que tinha potencial. Nossa professora de canto, a tia Cecília, 
amava seu ofício; e até hoje me encanta a emoção que nos transmitia. Nosso qualificado co-
ral cresceu e apareceu rapidamente. E foi em uma de nossas aparições na TV que o Maestro 
Pablo Komlós nos convidou a participar de uma ária da ópera AIDA, encenada anualmente no 
Auditório Araújo Viana, sempre com lotação esgotada. Encantada com aquela apresentação, 
elegi minha profissão: sairia da condição de menor carente de um tudo para ser cantora. 
Antes disso, aos 14 anos eu queria um relógio de pulso a para conquistar o sonho juvenil, me 
empreguei nas Lojas Americanas. E consegui mais... Estudar no SENAC.
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Em 1973 Jerônimo Jardim e Ivaldo Roque me 
convidaram para ser vocalista no Grupo Pentagra-
ma, um dos principais responsáveis pelo movimento 
renovador que eclodiu àquela época na música pro-
duzida no Rio Grande do Sul e que projetou nacio-
nalmente alguns compositores e intérpretes radicados 
em Porto Alegre. Além da dádiva eu precisava me pre-
parar então, cursei dicção e depois teoria e solfejo na 
Faculdade Palestrina em Porto Alegre;

Com Ivaldo Roque, cantei no Vinha D’Alho, res-
taurante que Elis Regina e César Camargo Mariano 
frequentavam sempre que vinham pras bandas do ge-
lado sul, nos brindar com um novo espetáculo. Des-
feito o Pentagrama, passei a me apresentar com o 
violonista, arranjador e compositor Toneco da Costa, 
já ensaiando meus primeiros passos como intérprete 
solo. Participei de shows com Giba Giga, Geraldo Fla-
ck e Fernando Ribeiro, entre outros expoentes da nossa 
música popular gaúcha.

Por três anos consecutivos – 1978, 79 e 80 – a 
imprensa gaúcha me apontou como a melhor cantora 
do estado. Me dediquei para a fundação da COOM-
POR (Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre) e no 
início de 80, parti para o Rio de Janeiro disposta a 
espraiar meus horizontes. De chegada, o produtor Luiz 
Guides, gaúcho radicado no Rio, me apresentou a 
João de Aquino, arranjador e produtor musical que 
na época preparava o show de lançamento de seu LP. 
João me incluiu em seu cast e digo a vocês: - que por-

Pentagrama 1973 início da carreira

Primeiro LP - 1985
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ta de entrada bem iluminada foi aquela! Naturalmen-
te, aproveitei a oportunidade para o aprimoramento 
na teoria e solfejo da Escola do Sindicato dos Músicos 
do RJ.

Logo conheci e trabalhei com Sérgio Dias (Mu-
tantes), com os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle; 
fiz muito jingle com os Golden Boys; participei de LPs 
de Elza Soares, Gilberto Gil, Belchior, Alceu Valença, 
Cristina Buarque de Holanda e a Velha Guarda da Por-
tela; Cantei no MPB SHEL da Globo com Jorge Maut-
ner, Robertinho do Recife, e vejam só, acompanhados 
pelos gaúchos Bixo da Seda ( ex- Liverpool); com Edu 
Lobo sob a batuta do maestro Dori Caymmi... Baking 
vocals fiz tournées com as bandas de Amelinha, pos-
teriormente Baby Consuelo e com elas transcorri estra-
das iluminadas por lâmpadas pares!

Naquela década de 80, eu carregava uma ban-
deira maior do que eu: queria cantar só autores gaú-
chos e minha realização era completa quando con-
seguia espaços. Kleiton e Kledir me chamaram para 
vocalizar o LP Deu Pra Ti ( Som Livre)! Coberta de orgu-
lho exultei! Com Jerônimo Jardim, em tempos de “Pur-
purina” nos apresentamos em palco universitário e o 
que mais viesse. Bebeto Alves gravou Notícia Urgente, 
ao vivo  (selo Warner) e convidou-me a gravar Sonhos 
num lindo espetáculo que lotou o Teatro Leopoldina 
em Porto Alegre. Imaginem! Cada vinda ao sul era a 
glória e com todo aquele fomento investi em meu pri-
meiro LP. Naquele período quem não tivesse contrato 

LOMA - Primeiro LP - 1985

União dos artistas nos bastidores do 
Show Lourdes Rodrigues Teatro da 
Santa Casa

Show com Bebeto Alves e Bixo da 
Seda no Teatro Leopoldina em POA
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com gravadora tava lascado! Em bando, nós artistas 
gaúchos empreendemos a venda antecipada de nos-
sos discos oferecendo bônus ao público. Reverencio 
Lever Dógil de Freitas (In memorian) pelo valoroso 
auxílio nas vendas de meu primeiro LP independente.

Geraldo Flack emprestou seu talento de arranjador e, 

depois de imensa angústia, o trabalho ficou pronto. E 

lá me fui ao Rio de Janeiro com caixas e caixas de LP. 

Depois passei uma temporada de 4 meses em Porto 

Seguro/BA, para lançamento. Cantei no Cabaré Mi-

neiro, em Belo Horizonte, com a participação de Mau-

rício Tizumba; levamos o show ao Teatro Elisabetano 

de Sabará; a um festival de música em Congonhas do 

Norte, entre outros espaços alternativos de BH. Pelas 

Minas Gerais me demorei mais de um ano e pude co-

nhecer mais da cultura local.

Em 85 retornei ao sul pra ficar. Lancei a fita “Toda 

Mulher” com músicas de Cao Guimarães, Wado Bar-

cellos, Adriana Calcanhoto, Claudio Levitan, Robson 

Barenho e Talo Pereyra. Participei de festivais de música 

importantes defendendo obras de autores renomados 

e, ao fim de 89, fui eleita pela crítica especializada, 

representantes da classe e agentes culturais a “Melhor 

Interprete da Década”.

Desses eventos, o troféu mais importante que 

conquistei, sem dúvida, foi a experiência de ter viven-

ciado uma época efervescente e marcante da história Resultado da efervescência dos 
Festivais Nativistas no RGS

Show no Cabaré Mineiro com 
Maurício Tizumba, Cao Guimarães 
produtoras e equipe.
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dos festivais e da produção musical no Rio Grande do 

Sul. A quantidade e a qualidade promoveram excelên-

cia à produção cultural gaúcha bem como a valoriza-
ção do público as próprias raízes. 

Em 1992, a gravadora RGE lançou meu terceiro 

álbum “Um Mate Por Ti”, indicado ao Prêmio Sharp de 

Música/ Rio – na categoria Cantora Regional, no mes-

mo patamar de Elba Ramalho e Margarete Menezes. 

Em 1998 dediquei-me a produção de meu primeiro 

CD Loma – Além Fornteiras concebido com letras de 

Robson Barenho musicadas por João de Aquino, Zé 

Caradípia, Leonardo Ribeiro, Kako Xavier, Ivaldo Ro-

que e Talo Pereyra. Em 99 foi lançado em Porto Alegre 

na Casa de Cultura Mário Quintana; em Santa Maria 

no Theatro 13 de Maio -  produzido pela Cida Cultural 

e em Brasília no restaurante temático Feitiço Mineiro. 

Pelo conteúdo e qualidade do trabalho recebemos o 

Prêmio Açoriano de Música de Melhor CD e Melhor 

Intérprete de MPB em Porto Alegre.

Em meu segundo CD, LOMA-ZIGUEZAGUEAN-

DO, instruí o projeto e assinei a Produção Executiva 

depois de contemplada ao financiamento FUMPRO-

ARTE - Fundo Municipal de Cultura. No repertório, 

composições do gênero MPB gaúcha compostas por 

Nei Lisboa, Bebeto Alves, Kleiton Ramil, Zé Caradípia ( 

autor de Asa Morena), Nelson Coelho de Castro, Gil-

berto Oliveira, Mário Tressoldi, Chico Saga, Daniel Pe-

Capa do segundo LP, Um Mate Por 
Ti, Lançado em 1992. 

Primeiro CD Loma – Além 
Fornteiras - 1999

Segundo CD, Loma-
Ziguezagueando -  2005
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reira, Robson Barenho, Ivo Ladislau e Carlos Catuípe, 

além de composições próprias em parceria com Betto 

Bollo e Réne Duque, as quais adicionei um delicioso 
tempero marinado ao ritmo do MAÇAMBIQUE, origi-
nário da África - cultuado desde os tempos de Brasil 
colônia pelos herdeiros da rainha Ginga, rei Congo e 
Grupo Maçambiqueiros de Osório/RS.

Sou de origem litorânea do Norte ao sul do Bra-
sil. Filha de mãe descendente de açorianos e pai per-
nambucano, filho distante de áfrica. Sou “Cantadores 
do Litoral” e com o Grupo cantamos usos, costumes 
e a cultura cheirando a mar . Em 99 o espetáculo 
de lançamento deste álbum recebeu os prêmios de 
MELHOR GRUPO SHOW e MELHOR INTÉRPRETE – 
LOMA, eleitos por parlamentares da Assembleia Legis-
lativa do Estado e júri formado por artistas produtores 
e críticos de música.

- Entendo os Festivais de Música como uma vi-
trine importante para a conquista de público. Fora do 
RS participei em três edições do Festival Viola de Todos 
os Cantos - produzido em municípios paulistas e limí-
trofes mineiros da Rede EPTV (afiliada a Rede Globo). 
Com o Grupo Chão de Areia, nos classificamos em  
1° Lugar na edição realizada no município de Poços 
de Caldas (MG) com a obra Mãos de Chico Saga e 
Mário Tressoldi.

- Com o Show LOMA, KAKO XAVIER E A TRIBO 
MAÇAMBIQUEIRA, fomos convidados para o encerra-

Cantadores do Litoral - Prêmios 
de Melhor Grupo Show e Melor 
Intérprete.

Loma e Chão de Areia no SESC

Kako Xavier e Loma para o show do 
Acorde Brasileiro

Loma kako e a Tribo Maçambiqueira
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mento do 3º Acorde Brasileiro das Músicas Regionais 
– apresentado no Teatro do SESC em Porto Alegre, a 
convite de Luiz Carlos Contursi ,mentor deste projeto. 
Graças ao sucesso fomos contratados para o Projeto 
SESC Música realizado em 5 cidades do interior do es-
tado do RS. Na edição seguinte fui Mestre de Cerimô-
nias e em 2013 convidada para o Show de Abertura 
do evento, desta vez com o Grupo CHÃO DE AREIA  e 
o espetáculo PAIXÃO DE VIOLA E TAMBOR. Na pla-
teia, Gilberto Gil batia pezinho encantado com a mú-
sica negra cultuada no sul e com a história da VIOLA, 
instrumento utilizado pelos sertanejos  brasileiros, que 
no sul chegou na bagagem dos açorianos que colo-
nizaram municípios raízes de Porto Alegre. Mais uma 
vez o SESC nos convida para excursionar pelo Estado e 
assim cumprimos uma agenda de 10 shows em 2104. 
Concomitantemente, percorri outras cidades cantando 
com mais seis cantoras pelo Projeto Mulher EnCanto 
– um musical dedicado ao cotidiano da mulher, Produ-
zido pela Gaia Cultura e Arte. No cast Loma, Greice 
Morelli, Marietti Fialho, Carmen Corrêa, Jhane Kelly e 
a jovem cantora e compositora Pietra Keiber acompa-
nhadas pela Banda Chama Violeta.

Exerci um mandato como Conselheira do Sin-
dicato dos Músicos de Porto Alegre; dois mandatos 
como Conselheira e respectivamente Presidente do 
Conselho Estadual de Cultura/RS e Vice Presidente do 

Projeto do SESC em Veranópolis 
Loma e Chão de Areia

Projeto do SESC em Veranópolis 
Loma e Chão de Areia

Acorde Brasileiro 2013
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Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura 
do Brasil – ConECta.

Pelo ConECta percorremos as Regionais de Sul 
ao Norte do País, mobilizando os Conselhos para a 
preservação das Culturas de origem e discutindo o 
Plano e Sistema Nacional de Cultura.

Sou sócia fundadora da Sociedade  AMAR – As-
sociação dos Músicos, Arranjadores e Regentes/RJ S 
que distribui aos afiliados seus direitos autorais e co-
nexos das obras que veiculam em rádio, TV e arena de 
espetáculos. 

Além desse envolvimento com a cultura e de-
mandas de classes me tornei uma cantora de grande 
destaque no Rio Grande do Sul. Conquistei notorieda-
de graças a minha paixão em participar de trabalhos 
em grupo e projetos culturais com foco na pesquisa da 
musicalidade de raízes regionais. No caso da vertente 
afro, nossos ritmos são contagiantemente quentes! Em 
cena canto com visceral talento em dança e cantoria 
e minha expressão musical tem o calor do sangue que 
corre em minhas veias!

A notícia do momento é a montagem do espe-
táculo PORONGADA - lançamento em Porto Alegre, 
Minas Gerais, Belém do Pará... Mais um sucesso ao 
Projeto ACORDE BRASILEIRO em sua 6° edição, pa-
trocinado pela GVT. No Palco: Loma, Kao Xavier, Ri-
chard Serraria e Mário Tressoldi.

Já o Projeto Paixão de Viola e Tambor – aprova-
do pela Lei Rouanet/ MINC encontra-se em fase de 
captação para ser apresentado em Paris no mês de 
outubro de 2015.

Presidente Marcio Caires e Vice 
Loma gestão 2012.2014 ConEcta

Conselho de Cultura RS ConECta 
com Ivan Lins e Robson Miguel 
Na Festa Nacional da Música 
em Canela

Mário Tressoldi e Loma Tavares RS 
2013
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Loma, uma batalhadora da música regional gaúcha
Por Shana MüllerDa RBS TV

Generosidade é uma palavra que anda pouco em voga, mas que é fundamental 
nas relações humanas. Há alguns dias, tive a oportunidade de entregar o Troféu 

Origens na Tafona da Canção, em Osório, e ter a alegria redobrada por poder homenagear 
uma artista que admiro muito desde criança: Loma.

Os jurados reiteraram, ao anunciar seu nome, que a cantora recebia a distinção pelo 
conjunto da obra e é verdade! Loma é uma batalhadora da música regional gaúcha nas suas 
diferentes vertentes, principalmente na valorização da cultura afro-açoriana e da música brasi-
leira. Muita gente não sabe que, por muito tempo, Loma andou pelo Rio de Janeiro cantando 
e encantando.

A gente, como fã, tem um desejo enorme de conhecermos nossos ídolos, não é verda-
de? Algumas vezes nos frustramos, nem sempre a imagem que criamos de alguém correspon-
de à relação que conseguimos estabelecer com eles. Afinal, admiramos a arte ou a pessoa? 
Hoje em dia isso anda bem confuso com a proximidade que os canais de comunicação nos 
permitem e talvez até nos percamos um pouco no tipo de laço que queremos ter com nossos 
“admirados”.

Loma sempre foi uma referência como cantora, desde quando comecei a cantar. Ado-
rava (e adoro) seu timbre, sua presença de palco, sua forma de cantar. Minha mãe tinha uma 
amiga que trabalhava com ela, lá pelos anos 1990, quando eu buscava repertório e comen-
tou com a “tia Jane”. Eis que um dia recebo em minha casa um disco autografado, uma fita 
K7 com uma seleção de músicas que ela havia cantado nos festivais e um bilhete em que me 
desejava sucesso e me chamava de colega. Eu tinha apenas 12 anos e ela entendera que 
desejava cantar, ser artista. Prontamente me incentivou.
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Há alguns dias, remexendo em meus vinis buscando repertório para meu quinto disco, 
encontrei a cartinha escrita dentro do disco. Me emocionou. A vida me deu a alegria de, 
além de tê-la conhecido, ter aprendido e ter sido incentivada por ela no projeto Palco do Rio 
Grande, em 2001, minha primeira experiência em palco profissional na capital, onde muitos 
artistas tarimbados estavam e eu dava meus primeiros passos buscando um espaço.

Loma me ajudou a aprender as vozes que devia fazer, me aconselhou, acalmou meus 
nervos na hora de subir ao palco. E foi uma experiência única ter dividido o palco com ela, 
o que se repetiu outras vezes, sempre com a mesma emoção. Talvez porque aquele gesto, o 
primeiro, foi de estender a mão. E a primeira impressão foi a que permaneceu, pois foi sempre 
assim.

Hoje tenho a alegria de chamá-la de amiga e ainda de referência, e me orgulha muito 
entregar a essa artista tão querida e generosa esse troféu de reconhecimento. Loma, sou tua 
fã! Vida longa a tua arte!
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Álbum de Fotos
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Gravação Galpão Crioulo 
RBS TV Festa do Peixe em 
Tramandaí - 2011

Show Loma e Carlos Catuípe 
no Teatro de Arena - no Ritmo 
do Maçambique
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Show Cantadores do Litoral - 
lançamento do CD na Assembléia 
(Prêmio melhor show e intérprete )

Show Cantadores do Litoral 
- lançamento do CD na 
Assembléia (Prêmio melhor 
show e intérprete)
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Loma Homenageada no Jubileu de 
Prata do Festival Moenda da Canção em 
Santo Antônio da Patrulha

Cantadores do Litoral no Festival 
Cultural de Tavares 260 anos de 
Afro-Açorianidade
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Mulher EnCanto em Gravataí

Mulher EnCanto - 2014
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Mulher EnCanto - Loma com Lua 
Fernández,Duda Cunha, Paulo Liska 
e Marcio Moraes em Praça Saldanha 
Marinho em Santa Maria

Momento Luz Mulher EnCanto

Loma Galpão Nativo TVE - 2014
http://globotv.globo.com/rbs-rs/galpao-
crioulo/v/loma-vencedora-do-trofeu-origens-
na-tafona-da-cancao-mostra-sua-voz-ao-
galpao/3521907/
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Espetáculo “Paixão de Viola e 
Tambor” é atração em Ijuí-2014

Cantando o Litoral na Festa Nacional 
da Música - 10 anos de história!

Loma Pereira e Diogo Barcelos em 
Moenda Da Canção!
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Loma e o Grupo Chão de Areia no 
Programa Estação Cultura da TVE. 
Divulgação dos shows no interior 
do Estado. 

Loma no Galpão Nativo - 2014
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Espetáculo Estrela Guia em 
Atlantida Sul - 2013

O público ocupou todos os 
espaços na Praça. Espetáculo 
Estrela Guia em Osório.

Participação com SylFarnei, 
Giovanni Berti, Fernando 
do Ó e Lourdes Rodrigues
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Tributo a Lupicinio com a 
Lourdes Rodrigues

Baile da Cidade. Tributo a 
Lupicinio Rodrigues - 2014
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Arte e Brilho dos Santos Reis em 
Tramandaí - 2015

Público do Arte e Brilho dos Santos Reis 
em Tramandaí - 2014

Arte e Brilho dos Santos 
Reis com bailarinos
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Tramandai- 50 anos 
de Cultura Viva!

Registro de um momento muito 
mágico no Açorianos de Música 
2012! Loma, Adriana Deffenti e Ana 
Lonardi dirigidas pelo Juliano Barreto, 
homenagearam Elis Regina!
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Loma e Kleiton - Natal dos 
Bons Ventos - Osório - 2014

Show na Moenda da Canção em Santo 
Antônio da Patrulha - 2014
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Um Brinde a nossa querida TVE!
A então Presidente do Conselho 
Estadual de Cultura do RS.
Artista e a primeira mulher negra 
a ocupar o cargo!

Loma, Ivan Lins (Presidente da Novo 
Tempo Música e Cidadania) e a 
Coreógrafa Heloísa Peres no Fórum CEC.
RS/ConECta - Militantes Prol cultura!
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Maria Luiza Benitez, Loma 
Berenice Pereira e Fátima 
Gimenez. Maio de 2012. 
Bastidores da gravação Galpão 
Crioulo - 30 Anos

Com Luiz Carlos Borges - Prêmio 
Açorianos de Música - 2011
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Arte e Brilho em Tramandaí - 
com Paulo de Campos

Loma e Kako Xavier
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Presidente do CEC/RS com 
a Secretária de Cultura de 
Camaquã - Marla Crespo

No Acorde Brasileiro - Teatro do SESC em POA 
com Yamandú Costa e Dominguinhos
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Fórum ConECta - 2103. Na Festa 
Nacional da Música em Canela/
RS presença de 13 estados

CEC/RS e ConECta 
Na Festa Nacional da 
Música- 2014 presença 
de 9 estados
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II Cóloquio lenda. Loma Presidente 
do CEC/RS. Secretário Assis Brasil/ 
Margarete Moraes MINC/RS e 
autoridades

Esq. p/ dir: Romário Schettino 
Presidente do CEC/DF - Loma 
Pereira: Presidente CEC/RS e 
Janete Riva Secretária de Estado 
da Cultura do Mato Grosso
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Loma, vencedora do Troféu Origens 
na Tafona da Canção, mostra sua 
voz ao Galpão

Recebendo a Homenagem da 
Presidente da Moenda Carmen 
Alminhana
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Homenagem da Ordem dos 
Músicos do Brasil e comemoração 
ao Dia do Músico - 2014

Teatro São Pedro - Prêmio 
Açoriano de Música
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Loma com Tonho Crocco

Adriana Defentti, Ana Lonardi 
e Loma no Camarim do 
Theatro São Pedro para edição 
do Prêmio Açoriano de Música
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Com o Prefeito de Tramandaí 
e sua esposa Liane, 
Secretária de Educação

No lançamento da revista da Festa 
Nacional da Música, um encontro 
emocionante com Glênio Reis.
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Loma e Gelson Oliveira

Com o mestre Ivo Ladislau e 
Brenda Netto
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Com Carlos Catuípe 
participação no Espetáculo 
CADICA E AMIGOS

Com ED Oliveira
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DISPARADA ( Geraldo Vandré / 
Théo Barros) com Loma e Grupo 
Chão de Areia

http://youtu.be/3ZzXRkRBvCk

Navio Negreiro

http://youtu.be/BH52PtEOttA



LOMA
ht tp:// lomacanta.com.br/

ht tps ://www.facebook.com/lomacantora
ht tps ://soundc loud.com// loma.pere i ra/ 

E -mai l :  lbgpere i ra@gmai l . com
Fone:  (51)  9474.3838/81794967

Foto Capa - Juliana Miranda
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