
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 

organização que luta pela transformação 

social e, através da cultura e da arte, 

desperta potencialidades artísticas que 

elevam a autoestima de jovens das 

camadas populares. Tem por missão 

promover a inclusão e a justiça social, 

utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 

a educação como ferramentas para a 

criação de pontes que unam as diferenças 

e sirvam como alicerces para a 

sustentabilidade e o exercício da 

cidadania. 

 

O InfoReggae é uma publicação semanal e 

faz parte dos conteúdos desenvolvidos 

pela Editora AfroReggae. 

 

 

Sede Rio de Janeiro 

Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 

+55 21 3095.7200 

 

Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24  

18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 

+55 11 3249.1168 
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twitter.com/AfroReggae 
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Apresentação 

 

O Grupo Cultural AfroReggae possui oito Grupos Artísticos: AR21, Afro Circo, Afro 

Lata, Afro Samba, Párvati, Trupe de Teatro, Makala e a Orquestra AfroReggae. 

Nesta edição vamos apresentar o grupo Pávarti.  

 

Criada em 2005, a banda representa o que jovens meninas são capazes quando 

desafiadas. As quatro integrantes conduzem uma apresentação essencialmente rock 

in roll com personalidade e energia e um tom atrevido que parece dizer: “Sim, nós 

podemos!” 

 

Com a determinação que vem da favela associado a intensidade e musicalidade dos 

componentes, a banda Párvati toca desde clássicos do rock americano Airon Maiden 

aos sucessos nacionais de Pitty. 
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A história do Grupo 

 

A Pávarti surgiu a partir do desafio de montar uma banda de rock apenas com 

meninas nascidas em comunidades. As oficinas de música do AfroReggae eram 

frequentadas, em sua maioria, por meninos, o que refletia nos grupos artísticos, 

todos formados por homens.  

A partir do momento em que as meninas começaram a frequentar as oficinas, 

entendeu-se a necessidade de se constituir um grupo que representasse a 

intensidade e sensibilidade da mulher.  

Em 2004, o atual coordenador do grupo Jairo Cliff reuniu quatro garotas das ofinicas 

de Vigário Geral para formar um grupo musical, são elas: Hellen nos vocais, Jessica 

na guitarra, Flávia na bateria e Verônica no baixo.  

As meninas toparam participar do desafio e se consolidaram como uma banda de 

rock integralmente feminina. Em 2005 lançaram a banda Párvati. 

“O desafio era grande, primeiro que na favela os grupos eram todos de 

pagode e funk, era dificil ver alguma coisa de rock, nunca se imaginava 

uma banda de rock, tocando metallica, por exemplo. Eu me lembro que 

quando fui conversar com a Lully, eu fiz o convite para aprender a tocar 

bateria nas oficinas e participar da banda. Ela assustou e disse que 

não queria fazer parte de escola de samba nenhuma…risos… depois 

ela conheceu a bateria que eu estava falando e até hoje está conosco.” 

Jairo Cliff, coordenador da Banda Párvati.  
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As jovens já se apresentaram em palcos importantes como na abertura do show dos 

Detonautas Roque Clube em 2012 e a apresentação do Prêmio Orilaxé, no Circo 

Voador em 2006.  

“O show dos Detonautas foi bem marcante e sensacional. Primeiro 

porque deu tudo certo. Ficamos muito nervosas pois a formação era 

nova e nunca tínhamos feito uma apresentação tão grande juntas. Foi 

importante pra gente abrir o show de uma banda que admiramos tanto. 

Receber elogios dos caras dos Detonautas foi uma grande supresa pra 

gente. A partir de então muitos fãs começaram a nos seguir.Isso deixou 

a gente muito feliz.” Caren Lourenço, baixista da banda.  

No ano de 2013, o grupo vem se dedicando aos ensaios e gravações de novas 

músicas para o lançamento de seu primeiro disco. As meninas contam com o apoio 

e participação de outros grupos artísticos do AfroReggae como Joel Dias, guitarrista 

da Banda AR 21; Lecão, vocalista do Afro Samba e Jairo Cliff, baixista da Banda AR 

21 e coordenador artístico da Párvati. 
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Deusa Párvati 

 

O nome da banda foi inspirado na lenda da deusa indiana Pávarti. As meninas se 

identificaram com a história e batizaram a banda.  

Adriana Vieira, ex-integrante, relata que sua experiência na banda foi de grande 

importância para sua formação como indivíduo: 

“Minha mãe nunca acreditava que eu ia ingressar numa banda, que eu 

ia aprender a tocar um violão. Então eu tive que mostrar pra ela, na 

prática, realmente que eu queria isso pra minha vida. A banda Pávarti 

não é só uma banda feminina de favelas é também uma banda com 

garra, com perseverança e com muita força para vencer os obstáculos 

e mostrar o trabalho para as pessoas que estão de fora”. Adriana 

Vieira, ex-guitarrista da banda.  

 

O grupo atual é composto por Tamires Candida na percussão, Karen Lourenço no 

baixo, Lucilene Silva na bateria, Tamires Cristina no vocal e conta com a 

participação especial de Rafael Boldine. A banda é coordenada por Jairo Cliff.  
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Repertório 

 

O grupo tem um repertório bem diversificado mesclando sons do rock e do pop. As 

integrantes apresentam músicas de cantores já renamados como Airon Maiden, 

Mettalica e Pitty, além das musicas de própria autoria do grupo. 

As garotas já gravaram cinco musicas autorais e atualmente estão finalizando outras 

três cujo tema principal é a mulher.  

 

“Hoje em dia a mulher não é valorizada. Na verdade ela nunca foi, mas 

acho que estamos acordando para isso só agora. Tentamos mostrar 

através das nossas músicas o valor da mulher. Ela está em todo lugar, 

é uma figura importante e que deve ter seu destaque na sociedade”. 

Caren Lourenço, baixista da banda. 

 

Até janeiro de 2014 o grupo promete lançar seu primeiro CD, que já está sendo 

produzido dentro dos estúdios do Centro Cultural Waly Salomão, em Vigário Geral.  

 

Mulheres guerreiras 
de atitudes todas elas 

Você vai encontrar 
No asfalto ou na favela. 

  
Trecho da canção Guerreiras, Párvati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatos: 

Jairo Cliff 

Telefone: (21) 3095 7200 

E-mail: jairo.oliveira@afroreggae.org 
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