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TATIANA PARRA LANÇA SEU PRIMEIRO CD INTEIRA
Álbum produzido por Marcelo Mariano, com participação do trio argentino Aca 
Seca e de Cesar Camargo Mariano, traz músicas de novos nomes da cena 
brasileira como Pedro Viáfora, Pedro Altério e Dani Black, além de ‘clássicos’ de 
Milton Nascimento e Noel Rosa.

“Sentir-se inteira como cantora pra mim tem a ver com muitas coisas, como não ter medo 
de se expor; não se colocar acima da música, dos músicos ou do público, mas sentir-
se parte desse todo, ter alegria por compartilhar música com as pessoas, em qualquer 
situação”. A frase acima pode ser uma senha para entender o título do CD Inteira (www.
boranda.com.br), o primeiro CD de Tatiana Parra, cantora paulistana que com menos de 
30 anos, tem carreira de veterana e já cantou em shows e discos de Ivan Lins, Omara 
Portuondo, Rita Lee, Toquinho, Chico Pinheiro, Sandy & Júnior e André Mehmari.

Uma das características marcantes de Tatiana é a voz segura, que tanto pode soar lírica 
como em Choro das Águas de Ivan Lins e Vitor Martins, ser matreira, moleca, como em 
Amor de parceria (Noel Rosa) ou ainda romântica sem ser piegas em 1 Valsa para 3, 
de Chico Pinheiro e Chico César. O álbum tem como diferencial a presença de novos 
compositores da cena paulistana como Pedro Viáfora, Pedro Altério, Dani Black, Giana 
Viscardi, Dani Gurgel e traz participação de Cesar Camargo Mariano, Barbatuques, Teco 
Cardoso, Proveta, Toninho Ferragutti, Aca Seca, dentre outros.

Sobre a participação de Cesar Camargo Mariano, Tatiana comenta: “Marcelo Mariano, 
que fez a produção musical e é filho de Cesar, sugeriu que o pai arranjasse Bandeira 
(Sergio Santos e Paulo César Pinheiro) e eu topei na hora. O que não contava era que 
o próprio, que mora em New Jersey (EUA), estaria no Brasil na época da gravação e se 
disponibilizaria pra gravar o piano. Fiquei feliz e honrada. Aprendemos muito nesse dia. 
Ele sabe conduzir uma gravação como ninguém. Deixa o ambiente com uma energia de 
concentracão e seriedade e ao mesmo tempo com muita leveza. Foi um presente.”
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São raros os artistas da geração de Tatiana Parra que possuem sua bagagem profissional. 
Trabalhando desde os 5 anos, a intérprete e compositora paulistana é conhecida e 
admirada no meio musical por participações em shows e discos dos mais variados 
nomes: de Ivan Lins a Omara Portuondo, de Rita Lee a Chico Pinheiro, passando por 
Toquinho, Sandy & Júnior, André Mehmari, Dante Ozzetti e dezenas de outros. Agora, 
Tatiana Parra lança o CD “Inteira” (Borandá) e faz sua aguardada estréia em álbum solo. 
  
Tatiana Parra começou a carreira cantando peças publicitárias em diversos estúdios de 
São Paulo. Gravava jingles e CDs infantis com Hélio Ziskind enquanto seguia nos estudos 
de piano erudito, chegando a ser premiada em concursos na adolescência. Obteve o 
1º lugar em Araçatuba, 1992; 2º lugar no Rio de Janeiro, em 1993; Mensão Honrosa no 
Concurso Cláudio Arrau, no Chile, em 1993; 1º lugar no concurso Art Livre (SP), em 1994. 
  
Em 2003, passou a integrar o grupo do violonista e compositor Chico Pinheiro, com 
quem realizou turnês anuais, participando ainda do segundo disco do artista, “Tocador 
de violão”.. Sua voz pode ser ouvida ainda em CDs de Theo de Barros, Flávio Henrique, 
Fábio Torres, Zeli e Carlos Careqa além dos projetos fonográficos “Sobras Repletas”, em 
homenagem a Maurício Tapajós, e “Manuscrito Sonoro”, de Hermínio Bello de Carvalho. 
  
Tendo participado de mais de 30 discos de outros artistas Tatiana Parra acredita que 
escolheu o momento certo de sua carreira para estrear em álbum solo. “Às vezes penso 
que se tivesse começado a gravar antes, talvez agora eu estivesse no quarto CD. No 
entanto, só agora me senti completamente preparada”, revela a cantora que completa: 
“Esse disco é a minha cara”.
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contato@boranda.com.br
+ (55) 11 2362 9906
+ (55) 11 7257 5557
www.boranda.com.br

CONTATOS

www.tatianaparra.com.br 
www.myspace.com/tatianaparra
www.boranda.com.br/tatianaparra

“Timbre cristalino e afinação impecável”
Irineu Franco Perpetuo - Folha de S.Paulo - 16.06.2010

“O primeiro passo de uma voz que cresce e merece ser ouvida.”
Lauro Lisboa Garcia - O Estado de S.Paulo - 17.06.2010

“O primeiro disco (...) vinha sendo esperado como grande acontecimento 
(…) Tatiana é muito mais do que a melhor expectativa poderia fazer acreditar 
(…) repertório primoroso em roteiro de enorme inteligência, coerente, 
contundente, pleno de significados...”
Mauro Dias - Blog do Mauro Dias - 18.06.2010
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