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Silvia Nicolatto tem formação multicultural e em seus estudos e trabalhos há uma reflexão e 

mergulho na musicalidade da poesia e na melodia. Silvia é cantora, compositora, atriz, mineira, com foco 

em música popular brasileira. 

 

Tem dois discos lançados no Brasil e está lançando seu terceiro disco “Rua de Sol e Lua”. Do primeiro 

disco, “Além dos Gestos”, participou com a música “Na Curva do Rio” da coletânea internacional 

“Brazilian Romance”, lançada nos EUA, Europa e Japão pelo selo DTS, e ganhou o prêmio de melhor letra 

no “Festival de Monte Carmelo”, MG, com a música título. 

 

Na Inglaterra foi lançado o disco “Silvia Nicolatto and her Anglo Cornish Friends”, em 2013. Também 

na Inglaterra, fez uma turnê com músicos ingleses, em 2011, em um trabalho que mistura música córnica 

e brasileira, que culminou no disco acima mencionado. Em 2013 foi convidada para o “Cornwall Folk 

Festival”, em Wadbridge, na Inglaterra, para o qual foi com apoio do Ministério da Cultura.  

 

Em 2014 produziu seu segundo disco no Brasil, “Cantiga”, que foi muito bem recebido pelo público e 

crítica. “Cantiga” levou Silvia a uma indicação como finalista no Prêmio Profissionais da Música 2015, na 

categoria Compositora. Ganhou também menção honrosa no prêmio dos 100 melhores discos de 2014, 

pelo site multicultural “Embrulhador”, dirigido pelo jornalista Ed Félix. Além disso, o  disco recebeu um 

ótimo comentário do jornalista Luiz Nassif, além dos jornais conterrâneos mineiros  Estado de Minas e O 

dia e tem várias parcerias, dentre elas, “Apelo/Canoa Canoa”, com o saudoso Fernando Brant e com 

Nelson Ângelo.  

 

Silvia participou do disco do grupo colombiano “Los Hijos del Viejo Miguel”, em 2014 e em 2017, 

participou do trabalho do duo Argentino/Senegalês  “Gin Leguero”. A música “Janaína”, de sua autoria, 

do disco “Cantiga”, é parte da trilha do premiado filme canadense “Man proposes, God disposes”. 

 

Silvia também se apresentou na Argentina, em Tucumã (2017), Buenos Aires e La Plata (2018). 

 

Em 2018 foi lançado o disco “Rua de Sol e Lua”, que conta, dentre outras parcerias, com uma música 

composta a quatro mãos com Roberto Menescal e que vem sendo muito bem recebido. O disco estreou 

na  World Music Charts  Europe na 38ª posição, no mês de novembro de 2018.  

 

Os discos estão sendo executados em rádios dos estados de SP, RJ, DF, PI, RS e MG e fora do Brasil, 

na Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Holanda e Argentina.  


