
Ovelha Nuvem traz uma energia intensa aos palcos, onde apresenta um show 
repleto de magia e poesia, que se faz em um ritual de arte, espiritualidade e 
vibração.

As principais in uências musicais são o reggae black music e vertentes do rock, 
todos abordados com personalidade, essência e brasilidade.

A banda conta com a genialidade de grandes músicos e poetas, que  
constroem suas músicas repletas de intensos sentimentos e que 
tocam o coração do público.

Ovelha Nuvem nasceu em junho de 2011 na praia do Cassino, em Rio 
Grande - RS. Agora, após maturação de seu trabalho, sua arte fortalece 
o cenário da música autoral e busca alcançar voo pelos palcos do 
Brasil e da América Latina.

Diego Caniza (Chuí) - Baterista

François Xavier (Bomba) - Tecladista

Guilherme Melo (Jimmy Jow) - Guitarrista

Humberto Amaral (Pitbull) - Mestre de Cerimônias

Luís Augusto de Azambuja (Guto Azambuja) - Percussionista

Paulo André de Azambuja (Deh Azambuja) - Voz e poesia

Rodrigo Coelho (Rodrigo Arvoredo) - Voz, baixo e poesia



A banda Ovelha Nuvem começou 
a ter seus primeiros sopros de vida 
quando, em 2011, quatro 
excêntricos artistas resolveram se 
unir em prol da arte, expressada 
visual e musicalmente. Depois de 
poucos ensaios, Rodrigo 
Arvoredo, Chuí, Guto e Deh 
Azambuja juntaram-se para fazer 
o primeiro e histórico show da 
banda em uma república 
conhecida como "A Casa das 5", 
onde usando suas fantasias 
inusitadas já traziam sua energia 
incrível e podiam sentir em seus corações a grandeza do que estava por vir.

A primeira formação da banda contava na bateria com o multi-instrumentista Diego Caniza 
(popularmente conhecido como Chuí), natural de Pelotas, que cresceu na pacata cidade do 
Chuí, cidade que faz fronteira com o Uruguai, o que explica suas in uências do rock gaúcho, 
do rock uruguaio, do camdombe, bem como toda a cultura brasileira. Porém construiu suas 
características sonoras in uenciado principalmente pelo rock americano. Rodrigo 
Arvoredo, natural de Rio Grande, baixista e poeta, trás in uências musicas do samba de 
roda, samba-enredo, samba de escola e MPB, mas tem como principal vertente o hardcore, 
onde desenvolveu sua poesia e musicalidade, trazendo rmeza às cordas graves da banda 
e versos com extrema profundidade. Na percussão geral, Guto Azambuja faz qualquer um 
balançar, suas batidas mesclam os tambores afro-latinos repletos de ancestralidade, dança,

Da esquerda para a direita: Rodrigo Arvoredo, Guto Azambuja, 
Chuí e Deh Azambuja, em apresentação realizada na 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG.

Da esquerda para a direita: Diego Caniza (Chuí), Deh Azambuja, Douglas Vallejos, Guto Azambuja, Rodrigo Arvoredo 
e Vinícius Pucinelli, em apresentação no estúdio RBS.



folclore nativo, teatro, artes visuais e performances coletivas. Assim, com todos os 
ingredientes misturados, formam a base original dessa porção mágica que vem sendo 
temperada com grandes músicos ao longo de sua maturação.

Diversos artistas já zeram 
parte da nossa história: o 
primeiro guitarrista Pablo 
Mogni, os guitarristas 
Leonardo Fernandes, José 
Luis Frigerio, Ícaro Chaves, 
Vinicius Pucinelli, o baixista 
Alexandre Marques Baldez 
Júnior, os bateristas Lucas 
Fê e Rafael da Silva Freitas, o 
percussionista Bernardo 
Grohs, o violonista William 
Fagundes e o saxofonista 
Douglas Vallejos.

Atualmente, além dos 
quatro integrantes originais, 
a banda conta com a guitarra virtuosa de Guilherme Melo (de nome artístico Jimmy Jow) 
que tem feito a platéia vibrar e se emocionar com o choro dos seus solos, o tecladista e 
arranjador François Xavier que leva a harmonia e preenche as composições e o MC 
Humberto Amaral (Pitbull) que naliza as composições da banda com suas rimas e 
mensagens. Esta fórmula de alquimia incrível, com ingredientes dos mais variados naipes, 
formam a essência do Ovelha Nuvem, que vem transmitindo sua mensagem, energia e 
música ao longo dos anos.

As composições da banda vêm sendo escritas desde o ano de 2011, lembrando que a 
primeira música incendiou o público que subia nas mesas e cantava no primeiro festival 
que a banda participou. Detalhe não pouco ousado de ser a única banda a tocar um estilo 
que não fosse rock n' roll. Rapidamente construindo identidade e público, Ovelha Nuvem 
ganhou espaço e notoriedade no cenário artístico da região sul do RS, buscando destruir as 
barreiras e fronteiras que impedem de nos expressarmos livremente uns com os outros a 
partir das suas músicas autorais.

Rodrigo Arvoredo e Deh Azambuja em espetáculo da Ovelha Nuvem.
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