
Aíla é um dos expoentes da nova música produzida no Pará. 
Com referências que vão do brega ao pop, da guitarrada ao 
carimbó, da cúmbia ao zouk love. A cantora lançou em 2012 
seu primeiro trabalho, o CD Trelelê, com produção de Felipe 
Cordeiro, e vem tendo excelente repercussão nacional, tem sido 
destaque em importantes publicações pelo país, como Folha de 
S. Paulo, O Globo (RJ) e Revista Billboard Brasil. Além de ter 
seus Clipes de estréia exibidos com destaque em canais como 
Multishow e MTV Brasil.
Em sua primeira Turnê, Aíla levou seu trabalho a grandes 
Festivais pelo Brasil, como Conexão (PA), Feira da Música (CE), 
SIM São Paulo e Levada Oi Futuro (RJ), que destaca os novos 
nomes da música brasileira. Em 2013, foi artista convidada 
do Prêmio da Música Brasileira, e dividiu o palco com grandes 
ícones da música nacional, como João Bosco, Zélia Duncan e 
Adriana Calcanhotto. Atualmente, Aíla continua a circulação 
desse primeiro trabalho, e se prepara para seu segundo disco, 
com previsão de lançamento para o final de 2014.



BAIXE AQUI OUÇA AQUI

Com gosto de novidade, o disco Trelêlê é 
uma mistura bem sucedida das sonoridades 
amazônicas unidas à multiplicidade da música 
pop. Flertando com a lambada, o brega, a 
guitarrada paraense e o carimbó, o álbum nos 
leva a movimentos naturais dos pés a cabeça.

Com produção de Felipe Cordeiro, o disco 
conta ainda com instrumentistas de destaque 
no cenário musical amazônico, como o próprio 
Felipe Cordeiro, o baterista da Banda Strobo, 
Arthur Kunz, o tecladista Otto Ramos, da banda 
amapaense Mini Box Lunar, e o convidado 
especial Du Moreira, baixista conhecido por 
acompanhar artistas como André Abujamra e 
Ceumar. Os arranjos de sopro são assinados 
pelo mestre Manoel Cordeiro, que já produziu 
artistas como Alípio Martins e Beto Barbosa.

TRELÊLÊ

http://www.ailamusic.com/
http://www.deezer.com/album/6567438


Em “Proposta Indecente”, primeiro clipe da carreira da jovem cantora paraense, a 
nostalgia dos bailes da saudade ganha um toque de fantasia, e reúne a mais nova 
produção musical do Pará ao talento irresistível de Dona Onete.

PROPOSTA INDECENTE clipe

https://www.youtube.com/watch?v=_ms4zu3jiQg


Irônica e divertida, a música é marcada pela batida da salsa e da guitarrada paraense, e revela a cantora 
em suas múltiplas facetas. No clipe, Aíla encarna a feminilidade intrigante e o calor latino de Frida Kahlo, 
o movimento e exuberância dos parangolés de Helio Oiticica, a intensidade de Marina Abramovic, os tons 
coloridos e estilizados da Pop Art, o jogo interativo das estéticas tecnológicas da projeção de imagem, e a 
narrativa provocadora de René Magritte.

PRECISO OUVIR MÚSICA 
SEM VOCÊ 

clipe

https://www.youtube.com/watch?v=sqefYPng7LY&list=UUt_rSSy9PNsQDhnWJ9K3GXA


Aíla, Felipe Cordeiro, Dona Onete 
e mestre Laurentino no programa
 IT MTV Verão, especial Belém.

Aíla apresenta canções de 
seu álbum ‘Trelelê’, no estúdio da 

Rádio Cultura Brasil.

Aila canta Brechot do Brega, 
música do disco Trelêlê.

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=1Nibl7OhuO4
https://www.youtube.com/watch?v=S6iYcWiTVTQ
https://www.youtube.com/watch?v=7txpM_sFZn8&list=UUt_rSSy9PNsQDhnWJ9K3GXA


No palco, a cantora Aíla se junta a experientes 
músicos para apresentar o repertório do seu 
festejado disco de estreia. Atualmente a artista 
é acompanhada por Caetano Malta (guitarra), 
João Deogracias (baixo), João Leão (teclado) 
e Junior Gurgel (bateria) e conduz o público 
em um flerte com a lambada, o brega, a 
guitarrada paraense e o carimbó, travando 
diálogo quente também com efeitos modernos, 
riffs e texturas marcantes em canções de 
nomes tradicionais da música paraense como 
Pinduca e Dona Onete, entre outros.

SHOWS



 PRINCIPAIS SHOWS

- SESC Piracicaba - SP / 2014; SESC Sorocaba - SP / 2014; 
- Aíla + Nando Reis, Belém / 2014; Semana Internacional de Música 

de São Paulo, SIM/SP / 2013; 
- Feira da Música, Fortaleza / 2013; 
- Mostra Terruá Pará, Belém / 2013; 
- Turnê Prêmio da Música Brasileira, com Zélia Duncan, João Bosco, 

Adriana Calcanhotto, Roberta Sá e Zé Renato, Belém / 2013; 
- Festival LÁ DO PARÁ, Araraquara (SP) /2013; 
- STUDIO SP com Gang do Eletro, São Paulo/2012; 
- Festival Cultura de Verão, Belém / 2012; 
- Livraria Saraiva , Belém / 2012; 
- Festival “Levada Oi Futuro”, Rio de Janeiro/2012; 
- SESC BOULEVARD, Belém/2012; 
- Show de lançamento CD Trelêlê, Memorial dos Povos, Belém/2012; 
- Festival Multimídia CONTATO, São Carlos/2011; 
- Festival Quebramar, Amapá/2011; 
- Festival “Até o Tucupi”, Manaus/2011; 
- Festival CONEXÃO VIVO, Belém/2011; 
- Festival de Música Popular Paraense,Tv RBA, Belém/2009 e 2010; 
- Show de abertura do Forúm Social Mundial, Belém/2009; 
- Show “Mulheres” – Feira Panamazônica do Livro, Belém/2008; 



Aíla ganhou destaques e matérias em di-
versos veículos de comunicação do Bra-
sil. Entre eles:
- Jornal O Globo (RJ)
- O Dia (RJ)
- Billboard Brasil
- Hoje em Dia (BH)
- Diário do Pará (PA)
- A Gazeta (ES)

CLIPPING



ONDE ENCONTRAR

 www.ailamusic.com

ailamusic

ailaoficial

@ailamusic

ailamusic

https://www.facebook.com/ailamusic
https://www.youtube.com/user/ailaoficial
https://twitter.com/@ailamusic
https://www.flickr.com/photos/ailamusic
http://www.ailamusic.com/


JULIANNA SÁ
juliannacsa@gmail.com
contatodobra@gmail.com
(21) 9 9337-2544

PROJETO GRÁFICO DANIELE PASCOALETO

CONTATO PARA SHOWS E IMPRENSA

https://www.facebook.com/dobracomunicacao
https://www.facebook.com/dobracomunicacao
http://instagram.com/dobracomunicacao
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