
THAMYRES NUNES

Apresentação



Thamyres Nunes nascida em Pirapora MG norte 

de Minas aos seus 25 anos de idade 

completando 14 de carreira, Thamyres já se 

apresentou em diversas cidades com: Várzea 

da palma, Buritizeiro, Pirapora, Montes Claros, 

Jequitai, São jõao da lagoa, Patos de Minas, 

Sete Lagoas, Nova Lima, Itabira, BH, Rio de 

janeiro dentre outras. Desde 2017 thamyres

vinha sendo muito solicitada na capital mineira, 

e em meados de 2018 mudou-se de vez para 

BH, onde vem se destacado com seu timbre de 

voz inconfundível.

Em 2019 a cantora iniciou seus trabalhos 

autorais com a produtora Som Star em São 

Paulo, gravou 3 musicas que serão lançadas a 

partir de Fevereiro de 2020.

Carreira



Encontro com Xonadão – Trio parada dura

Em um evento particular na capital 

mineira Thamyres cantou ao lado de 

xonadão do trio parada dura, a  

piraporense como de praxe, surpreendeu 

com sua voz marcante e emocionou a 

plateia.

Este encontro marcou sua carreira pôs 

sua origem e do sertanejo raiz e o trio  

representa a velha guarda do sertanejo e 

Thamyres a nova geração.

https://www.instagram.com/p/Br42RDElJwF/

Link da apresentação

https://www.instagram.com/p/Br42RDElJwF/


Festival de blues e Jazz – Pirapora MG

No festival de Blues e Jazz em Pirapora MG 

2019, Thamyres teve a honra de dividir o 

palco com Téo Azevedo, compositor, 

poeta, violeiro e dominador da arte do 

improviso, o musico foi ganhador do 

Grammy Latino em 2013 em las vegas, 

levando o premio para a cidade mineira 

de bocaiuva, neste festival Thamyres foi 

desafiada a cantar blues, e executou suas 

canções antes da banda mineira Soul 

Much Blues.

https://www.instagram.com/p/BuL4FYQlLoX/
Link da apresentação

https://www.instagram.com/p/BuL4FYQlLoX/


Reconhecimento Artístico

Thamyres gravou sua versão da 

musica ´´cobaia´´ e conquistou 

muitas curtidas e visualizações 

inclusive o comentário da  

própria Lauana Prado que 

disparou um ´´Arrasou´´ em seu 

perfil oficial do instagram!

https://www.instagram.com/p/BvmARyJluRN/

Link do video

https://www.instagram.com/p/BvmARyJluRN/


Reconhecimento Artístico 

Na praia do recreio dos 

bandeirates, no rio de janeiro, 

Thamyres em uma 

participação no show do 

finalista do the voice Brasil    

Lui Medeiros e acabou sendo 

surpreendida pelo Ator 

Roberto Bomfim De Andrade, 

que se emocionou e revelou 

ser  um admirador de sua 

cidade natal Pirapora!!

https://www.instagram.com/p/BwpKWuqFZx7/

Link da apresentação

https://www.instagram.com/p/BwpKWuqFZx7/


Abertura Luan Santana

No Forro da palma 2019, festa típica da 

cidade de várzea da palma, norte de 

minas, Thamyres executou um lindo 

show e foi muito bem acolhida pelo 

publico da cidade que é vizinha de sua 

tão amada Pirapora.

Já com muito reconhecimento na 

região foi solicitado que continuássemos 

no palco atendendo os pedido dos fãns

e nosso show de uma hora acabou 

durando quase duas horas

https://www.instagram.com/p/B0oLDpkBYfC/

Link da apresentação

https://www.instagram.com/p/B0oLDpkBYfC/


Som Star Produtora

Thamyres e seu empresario Lenon Filgueiras

fecham contrato com a produtora Som Star, 

do empresario artistico Murillo Conventi

e lançarão juntos 3 musicas inéditas que foram 

gravadas na mansão da produtora em São 

Paulo capital.

O Lançamento do primeiro single da artista 

será em fevereiro de 2020

Single:

Garçom desce mais uma



Rádio inconfidência BH

Thamyres foi convida a participar do 

programa do Everton Gontijo na radio 

inconfidência conhecida como a 

gigante do ar, a radio que tem mais 

de 80 anos de historia acolheu muito 

bem o trabalho da cantora, ela 

executou um clássico do sertanejo raiz 

de Renato Teixeira

Confira abaixo.

https://www.instagram.com/p/B6N0JSBpbzw/

Link da Participação

https://www.instagram.com/p/B6N0JSBpbzw/


Reveillon 2020 Barra do Guaicuí

Thamyres e sua banda 

realizaram o show da virada na 

Barra do Guaicuí como show 

único do evento!

Com um publico fiel em sua 

região (norte de minas) o 

resultado não podia ser 

diferente, o evento estava 

lotado e todos estavam 

cantando junto

https://www.instagram.com/p/B7YbEmspEvP/

Link da apresentação

https://www.instagram.com/p/B7YbEmspEvP/


Nossa Equipe

Empresas e profissionais que nos acompanham

 Fausto Caetano - Coach de voz

 Juscelina Kubitschek – Fonoaudiológa

 Vera Lima Bolognini – Assessora de Imprensa

 W Films – Fotos e videos

 Drummond e N. - Advocacia  especialista  em  entretenimento

 Agencia Imagens MKT  Digital

 Som Star Produtora / SP



Parceiros

Patrocínio
@Thamyresnunesoficial

thamyresnunesoficial@gmail.com

www.thamyresnunes.com.br

Shows (31) 9.8407-5638

Lenon Filgueiras

mailto:thamyresnunesoficial@gmail.com
http://www.thamyresnunes.com.br/

