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Tive a minha iniciação musical com o professor Milton Roberto de
Carvalho, meu querido pai, mais conhecido como o "Maestro Miltão". Me
preparou até eu ir para as fileiras do Exército Brasileiro, por orientação
dele, aos 17 anos como voluntário no ano de 1982. No ano seguinte, fui
formado Cabo Músico do Exército Brasileiro em primeiro lugar. Em 1988
fui formado 3º Sgt do Exército Brasileiro em segundo lugar no curso.
Paralelamente à carreira militar, cursos de música temporários e de
extensão eram concluídos. Como músico profissional sempre me mantive
motivado para aprender e descobrir novas frentes e ideias, com isso, lá se
vão mais de 30 anos de experiência na área da música. Estou sempre a
oferecer meus conhecimentos musical, como consultoria ou execução nas
diversas áreas da música como por exemplo a Musicalização, Teoria
Musical, Harmonia, Composição e Arranjo, Formação de Grupo Vocal e
Instrumental, Transcrição e Digitalização de Partitura, Orquestração,
Preparação Técnica (condução) de Grupos Musicais variados,
acompanhamento ou direção de Estúdio de Gravação, orientação de
Estudos da arte da Escrita Musical nos Programas de Edição Finale,
Sibelius, Encore e MuseScore.
Considero-me um empreendedor entusiasmado, independente da
formação da equipe, capaz de caminhar por situações de alto estresse e
focado para atingir o objetivo pontualmente classificado pelo grupo.
Através da formação militar com a realização de diversos cursos de
liderança, procuro orientar e motivar a equipe a buscar um alto
desempenho voltado a atingir ou superar metas. Com isso, procuro
sempre trazer o desenvolvimento da equipe com muita dedicação, esforço
e determinação, aproximando o quanto possível da excelência.
O objetivo é sempre agradar a Deus e abençoar vidas através dessa arte
tão sublime.

Agosto 2018
－

Atual

Águas Claras. Brasília.Organização Musical Comunitário.
Maestro e Fundador | Coral Scalla e Jazz Band.
Atualmente, estou sendo o diretor dessa belíssima organização musical.
O Coral Scalla, que é acompanhado por uma Jazz Band e seu estilo é



bastante eclético. Mantém em seu rico repertório canções de MPB (música
popular brasileira) a Clássicos com Musicais de Natalinas e Páscoa e nesse
caso, é acompanhada por uma Orquestra Jazz Sinfônico e abrilhantada por
um excepcional Corpo de Dança (Awake) e Teatro.
Essa organização teve o início em Agosto de 2018 e atua em diversos
lugares na cidade e fora. No ano de 2019, setembro, participou do seu 1º
EnCoros (primeiro encontro de Coros) em Goiânia-GO. Nesse evento, com
seu repertório arrojado e inovador, foi muito bem aceito e aplaudido pelo
público local.

Julho 2014
－

Junho 2016

BrasíliaPIB - Primeira Igr. Batista do Gama.
Regente de Coral.
De 2014 à 2016, tive a oportunidade de trabalhar como regente de coral da
Primeira Igreja Batista do Gama, Cidade Satélite de Brasília-DF.
As apresentações também eram com acompanhamento ao vivo de uma
Banda apoiada com metais. O seu repertório consistia em canções que
variavam do Pop e Sacro Erudito. Em várias apresentações que foram
realizadas na cidade, algumas foram de grande porte, como os "Musicais
de Natal" e o Concerto Musical de Oração "Alguém Está Orando Por Mim!".

Agosto 2011
－

Junho 2014

BrasíliaTIB - Terceira Igr. Batista de Brasília.
Regente de Coral.
De 2011 a 2014, tive a oportunidade de trabalhar com o Coro da Terceira
Igreja Batista de Brasília como regente e arranjador. As apresentações
também com acompanhamento ao vivo de uma Jazz Band e nos maiores
eventos atuava com uma orquestra na formação em Jazz Sinfônico. Seu
repertório consistia em um repertório bastante eclético, do Pop ao Sacro
Erudito. Em várias apresentações realizadas na cidade, duas foram de
grande importância, "Musicais de Natal" e "Musical de Áuto de Páscoa",
também acompanhada por um elenco de Corpo de Dança e Teatro. Ótima
equipe de produção.

Setembro 2009
－

Junho 2011

São José dos CamposPIB - Primeira Igr. Batista.
Maestro do Coro Sinfônico e Orq. Jazz Sinfônico.
No período de 2009 a 2011, tive a oportunidade de trabalhar com dois
coros, um deles foi o "Coral Zoe", um excelente coral sinfônico com 136
componentes e que foi acompanhado por uma grande orquestra na
formação de jazz sinfônico. Seu repertório consistia em canções no estilo
clássico ao pop. O objetivo era em apoiar nas celebrações e grandes
eventos como o Concerto Musicais de Natal e o Musical de Áuto de
Páscoa. Nessas duas grandes apresentações era composto no elenco o
Corpo de Dança e Teatro. A equipe de produção para esse tipo de evento
era enorme. Experiência única ! ! !

Fevereiro 2008
－

Dezembro 2008

TaubatéIgr. Ev. Ass. Deus.
Maestro do Coro Jovem "Reviver".
Durante o período em que fui transferido pelo Exército Brasileiro para a
cidade de Taubaté, no Comando de Aviação do Exército, no estado de São
Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com o Coral de Jovens da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus. Servindo a comunidade como arranjador
e regente do Coro.

Dezembro 2006
－

Dezembro 2008

TaubatéComando de Aviação do Exército.
Regente de Banda de Música Convencional
Nesse período, de dezembro de 2006 à dezembro de 2008, tive a grata



satisfação em dirigir essa brilhante equipe com muitas apresentações
internas e externas, ou seja, apoiando sete unidades de aviação e também
atendendo a comunidade de Taubaté e cidades vizinhas com grandes
retretas e concertos com um repertório contemporâneo.

Fevereiro 2006
－

Dezembro 2006

TaubatéComando de Aviação do Exército.
Regente assistente de Banda de Música Convencional
Fui o Regente Assistente dessa Banda de Musica de fevereiro à novembro
de 2006.

Outubro 1983
－

Dezembro 2005

BrasíliaMinistério da Defesa - Exército.
Trompetista
Nesse período foram diversas experiências executando como músico
instrumentista, na primeira cadeira, em Banda de Música convencional,
Jazz Band, Quinteto Instrumental.

Junho 2004
－

Novembro 2005

TeféIgr. Ass. Deus.
Regente da Banda de Música.
No período em que fui transferido, pelo Exército Brasileiro, para fronteira,
cidade de Tefé, estado do Amazônas, tive o prazer de servir também a
comunidade com minhas habilidades musicais, dirigindo a Banda de
Música daquela instituição, e também lecionando no curso livre de
música, gratuito para a comunidade.

Janeiro 2000
－

Dezembro 2003

BrasíliaIgr. Ass. Deus "Um Novo Dia". L2 Sul. Plano Piloto.
Maestro Fundador do Coral e Big Band "Cristo Vive"
O Coro "Cristo Vive" atuava acompanhada por uma Jazz Band. A sua
principal atuação era apoiar nas diversas celebrações da comunidade.
Dentre elas, fica registrado o Musical de Natal "Deus é Bom" com todos os
seis Coros dessa comunidade.

Outubro 1998
－

Dezembro 2003

BrasíliaMinistério MiltCoralle
Maestro / Fundador do Grupo Musical "MiltCoralle".
"MiltCoralle" foi composta por Backing Vocal's & Orchestra Jazz Sinfônica.
Naquela ocasião, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas
interessantes e muito talentosas. Este grupo gravou um CD cujo título
"Vida Plena". Tive o privilégio e alegria em dirigir essa brilhante
organização musical e também fazer as transcrições, arranjos e
orquestração do álbum.

Julho 1991
－

Dezembro 2003

BrasíliaOCBRASS - Orquestra Cristã de Brasília
Trumpet Lead
Atuei como trumpet Lead na OCBRASS por doze anos. Nesse período,
tive a oportunidade em escrever para a mesma duas músicas, "Hallelujah
by Handel" e "Glory, Glory, Hallelujah". Essa última, também atuei como
solista vocal. Dentre diversas apresentações, está contido a gravação do
primeiro CD e viagem a primeira turnê à Cuba no projeto "Brasília Toca
em Cuba" como interação cultural.

Março 2001
－

Dezembro 2002

BrasíliaUNICEUB - Universidade de Brasília.
Maestro da UNICEUB JAZZ BAND.
A "UNICEUB JAZZ BAND" era composta por alunos bolsistas da
instituição de ensino. O objetivo era abrilhantar os eventos internos da
instituição e levar a boa música instrumental para a comunidade
brasiliense, com diversas apresentações na cidade.

Outubro 2002
－

BrasíliaKáthia Valéria.
Produção do lançamento do "CD Livre".



Formação acadêmica

Competências

Novembro 2002 Produção da gravação e lançamento do "CD Livre", da cantora Káthia
Valéria, no Teatro Nacional de Brasília.

Março 2000
－

Novembro 2002

BrasíliaIgr. Ass. Deus Guará II.
Professor de teoria musical I.
Orientação de iniciação musical para crianças da comunidade.

Março 2002
－

Outubro 2002

BrasíliaCantora Káthia Valéria.
Produção da Gravação de "CD Livre".
Na ocasião, tive a oportunidade de trabalhar como arranjador em algumas
músicas e como diretor de estúdio na gravação do "CD Livre" da cantora
Káthia Valéria, minha irmã sanguinia.

Março 2001
－

Agosto 2001

BrasíliaBatalhão de Polícia do Exército de Brasília.
Diretor de Estúdio CD BPEB.
Direção da gravação do 1º CD ao vivo da Banda de Música do Batalhão de
Polícia do Exército de Brasília, no Auditório Pedro Calmom, no Setor
Militar Urbano, no QG do Exército.

Abril 1994
－

Agosto 1998

BrasíliaIgr. Ass. Deus Cruzeiro Novo.
Regente do Coro & Orquestra "Tochas Vivas".
O Coro e Orquestra "Tochas Vivas" era formado por jovens coralistas e
instrumentistas. Na ocasião, foram diversas apresentações no Distrito
Federal e outros estados.

Março 1984
－

Dezembro 1990

DouradosADD
Regente de coral
O coro "Shalon" era formado por jovens coralistas e acompanhado por um
grupo de músicos. Naquela ocasião, tive a oportunidade de trabalhar
como arranjador e maestro dessa belíssima organização musical.

Janeiro 1980
－

Setembro 1983

Nova IguaçuADNI
Maestro fundador do Grupo Vocal e Instr. "Heaven".
Grupo Vocal e Instrumental "Heaven".

2013 Santos, SPUNIMES - Universidade Metropolitana de Santos.
Licenciatura em Música.: Música.

2006 Rio de Janeiro, RJ.Escola de Instrução Especializada do Exército
Profissional em Música.: Trompete.

1995 Brasília, DF.EMB - Escola de Música de Brasília
Harmonia I e II. (Método Koday). Prof. Ian Guest.: Música.

1997 Brasília, DF.EMB - Escola de Música de Brasília.
Composição e Arranjo. (Prof. Joel de O. Barbosa).: Música.

1992 Brasília, DF.UNB - Universidade de Brasília.
Técnica de Instrumento e Técnica Música de Câmara.: Música

1996 Brasília, DF.EMB - Escola de Música de Brasília.
Regência Orquestral (Prof. Maestro Carlos Giraldo): Música

1996 Brasília, DFEMB - Escola de Música de Brasília.
Prática de Orquestra (Maestro Carlos Giraldo).: Música

1996 Brasília, DFEMB - Escola de Música de Brasília
Técnica/Prática de Big Band. Prof. Manoel Carvalho: Música

Cursando Huelva, Espanha.Escuela de Dirección de Orquesta y Banda.
Director Orquesta y Banda. : Música



Produtor Musical (Consultoria
nas áreas de Gravação Studio e
outros...) ;
Formação de Grupo Vocal e
Instrumental;
Compositor e Arranjador;
Conhecimentos em Programas
de Edição de Música:
[Software] Finale, Sibélius,
Encore, MusiScore.
Musicalização;

Aulas de Teoria Musical e
Harmonia;
Transcrição e Digitalização de
Partitura;
Orquestração;
Preparação Técnica (condução)
de Grupos Musicais variados.


