
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 077.00212.2020

A Vereadora  infra-assinada, no uso de suas atribuições legais,Maria Leticia
submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Votos de congratulações e aplausos

EMENTA

Solicita votos de congratulações
e aplausos para Janine Mathias.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja inserido em ata, votos de
congratulações e aplausos para Janine Mathias.

Palácio Rio Branco, 27 de outubro de 2020

Maria Leticia
Vereadora

Justificativa

Cantora e compositora brasiliense que reside em Curitiba (PR) desde 2009, Janine 

Mathias lançou o primeiro álbum solo, chamado Dendê, em 2018. Nas músicas do 

projeto, ela joga na mesma panela o baticum eletrônico, a cadência do samba e a 

batida do rap. Esse projeto propõe o show da cantora, em uma formação reduzida 

(acompanhada por um músico), interpretando as músicas do Dendê e trazendo a 

força da voz e do ritmo de Janine para os diferentes bairros da cidade.

Janine Mathias canta o resgate da ancestralidade e a autoestima da mulher negra. O 

cerne do álbum passa por união, origem e herança. O álbum, para a artista, é um 

símbolo de coletividade: as dez faixas contaram com a contribuição de muitos 

artistas, seja na produção, com parcerias ou simplesmente inspiração musical. "O 

disco é sobre o que é ser uma artista negra contemporânea", diz Janine. "Cantar o 

que eu canto é cantar o que eu sou."



A cantora e compositora Janine Mathias representa a voz da juventude, pois traz 

em sua cadência o samba e o rap. Ela canta a autoestima da mulher negra e celebra 

a sua ancestralidade. Levar Janine Mathias para apresentações em diferentes 

bairros da cidade, é investir em uma programação que preza pela diversidade 

musical (por sua experimentação e fusão entre samba e rap) e pela ampla 

representatividade (por fortalecer o auto reconhecimento do público na mulher 

negra que comanda o palco e valorizar a voz negra no cenário musical da cidade) - 

reconhecendo e celebrando o potencial de mudar realidades que existe no exercício 

artístico.

HISTÓRICO DA CARREIRA

- Cantora e compositora do show e álbum "Dendê" (2018);

- Idealizadora e coordenação do projeto "O Samba da Nega" (projeto de samba 

idealizado por Janine, unindo principais sambistas da cidade e circulando nas 

principais casas de show e espaços culturais da cidade);

- Cantora do show "Eu Quero Mergulhar"(2012-2017);

- Cantora no show "Gueto Sound Sistem com Mad Professor, Dow Ráiz e Janine 

Mathias" (2017);

- Cantora no show "Um mergulho no RAP Jazz - Janine Mathias convida Tássia 

Reis" (2015);

- Cantora no show "As Bahias e A Cozinha Mineira convida Janine Mathias", no 

Teatro Paiol (2016);

- Cantora e idealizadora do show "Elza Soares, Miltinho e Samba" (show em 

homenagem à Elza Soares realizado no Canal da Música, 2011, em Curitiba);

- Cantora e diretora do show "Vozes Negras", no Sesi/Fiep, que abriu o show "A 

Voz e a Máquina" de Elza Soares (show com Janine Mathias, Carla Colvara, Nego 

Chandi, Michele Mara e Kátia Drumond, realizado em 2011, em Curitiba);

- Atriz no curta-metragem "Decisão Real" (filme de Andre);

- Atriz no curta-metragem "Jonas e os Coelhos" (filme de Eduardo Frade);

- Cantora e criadora do show "E o Meu Samba Vai Ficar Assim" (show autoral 

realizado no Teatro Paiol, em 2013, em Curitiba);

- Cantora no pocket show autoral "Eu Quero Mergulhar" (com a participação 

especial do MC Zé Viagem, realizado em 2014, em Curitiba);

- Cantora no show "Vozes da Cidade" (show com Janine Mathias e Luana Goldin 

realizado, Sesi Curitiba, em 2015);

- Cantora no pocket show "AFROCHIC" (realizado em 2015, em Curitiba);

- Cantora no show de lançamento do álbum "Sob a Tempestade de Cadelis" 

(realizado em 2015, em Curitiba);



- Cantora no show "Nobreza Brow" (com Janine Mathias, Tássia Reis, Mental 

Abstrato e Xênia França, realizado em 2015, em São Paulo);

- Cantora no show "Janine Mathias convida Karla da Silva", com participação 

especial de Bernardo Bravo (show realizado em Curitiba, Sesc, em 2015);

- DJ na festa "Só o Soul Salva" (realizada em 2015, em Curitiba);

- Cantora em show no Festival Terra do RAP (realizado em 2015, Centro de 

Referência da Música Carioca Rio de Janeiro);

- Cantora no pocket show "Black Power" (realizado em 2015, em Curitiba);

- Cantora em participação especial no show de Cida Airam, na 34ª Oficina de 

Música de Curitiba (2016);

- Cantora em show com Orquestra Friorenta no Festival Piscodália (em Rio 

Negrinho-SC, em 2016);

- Agosto 2018 - Lançamento oficial do clipe Dendê, com participação especial de 

Rincon Sapiência - Galeria Crua - São Paulo - SP;

- Julho 2018 - Janine Mathias convida Criolo - Programa SESI Música - Teatro 

Callil Haddad, Maringá - PR.

- Agosto a Outubro de 2019 - Circulação do show Dendê pelas Regionais de 

Curitiba (11 shows, Edital da Fundação Cultural de Curitiba);

- Outubro 2019 - Show Dendê, no Sesc Belenzinho, São Paulo.

- Novembro 2019 - Show Samba da Nega na FLIMO - Festa Literária de Morretes, 

Morrretes-PR.

  - Janeiro 2020 - Show no Circuito OFF: Mulheres na música da 37ª Oficina de 

Música de Curitiba.

- Fevereiro 2020 - Show com Bloco Afro Cortejo Afro Show, com Margareth 

Menezes (show para 2 mil pessoas), Salvador-BA.

- Março 2020 - Show Dendê, no Sesc Paço da Liberdade. Curitiba-PR.


