
Perfil	 Compositor no estilo jazz contemporâneo alem de produtor, violista (orquestral) e 
violonista (erudito).


Experiência	 Violista, Orquestra Sinfonica da Universidade de São Paulo (OSUSP), São Paulo, SP – 
1984 - Atualmente


	 Desempenha normalmente a função de violista dentro do naipe e eventualmente de chefe 
de naipe, já tendo por diversas vezes colaborado para o repertório desse grupo com 
composições próprias e arranjos.


	 Violista, Orquestra Jazz Sinfonica do Estado de São Paulo, São Paulo, SP – 1990 - 
Atualmente


	 Desempenha atualmente a função de violista chefe de naipe, já tendo por diversas vezes  
se apresentado como solista e como improvisador em concertos, alem de 
frequentemente ter também colaborado para o repertório desse grupo com composições 
próprias e arranjos.


	 

	 Violista, Orquestra Filarmonica de São Bernardo do Campo, São Paulo, SP – 2000 - 2008

	 Desempenhou normalmente a função de violista dentro do naipe e eventualmente de 

chefe de naipe.


	 Compositor e produtor, Coral Infantil HSBC, Curitiba, Paraná – 1998 - 2008

	 Atuante na preparação dos espetáculos de Natal como arranjador e produtor musical.


	 Compositor e produtor, Newton Carneiro Produções Musicais SC LTDA - ME, São Paulo, 
SP - 1985 - Atualmente


	 Empresa criada pelo próprio compositor que compreende atualmente dois endereços em  
São Paulo. 

 

Educação	 Universidade de São Paulo – Licenciado em Música, 1985

	 Mario Ficarelli (composição) - orientação particular, 1983 - 1985

	 Henrique Pinto (violão) - orientação particular, 1980 - 1984

	 Geza Kiszely (viola) - orientação particular, 1977 - 1981
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Conhecimentos	 Técnicas para viola orquestral e para violão erudito, saxofone (complementar) e piano 
(complementar). Técnicas de composição, arranjo sinfônico, improvisação. Inglês e 
espanhol fluente.


Referências	 Leonardo Khedi (inBrasil Cultural)

	 Dulce Primo (Coral Infantil HSBC)

	 Luis Eugênio Afonso (ECA/USP - depto de Música)

	


