


Nascimento: 23/02/1985 – Teresópolis RJ

Linha do tempo biográfica 

Infância – Envolvimento com a família

nas atividades promovidas pelo Casarão

Centro Cultural da Livraria Arco-íris tais

como grupo de leituras e mercados

persas e participação em corais infantis.

Por fazer parte de uma família livreira,

desenvolveu o hábito pela leitura e

escrita desde a infância.



1996 – Participação no grupo de teatro do Colégio Balão Vermelho

(Apresentação “Sítio do Pica-Pau Amarelo)

1997 – Integrante do Coral Municipal de Juiz de Fora com o Regente Domício

1997/1998 – Integrante do grupo de Contadores de Histórias do Colégio

Granbery (Apresentação das Peças “A Bruxinha que Era Boa” e “Dona Baratinha”)

2002 – Participação Voz e violão, acompanhada pelo Violino de Caliandra no

Festival de Bandas da Escola Saúde no Privilége, apresentando composição

autoral.

2005 – Estagiária na elaboração de textos e pesquisas históricas em um projeto

financiado pela Ponto Frio na Editora e Produtora Fraiha.

2005/2006 – Estagiária de Recursos Humanos na Dufry do Brasil S.A.

2006/2007 – Assistente de Auditoria Interna na Dufry do Brasil S.A.

(Multinacional Suíça)

2006 - Desenvolvimento de um projeto de reestruturação da tecelagem Tissage

(Familiar), contando com apoio dos professores/consultores e alunos da FGV

com vistas a transformá-lo em um projeto social sustentável e rentável.

2006 - Professora de português em um projeto na Favela Morro Azul no Rio de

Janeiro

Linha do tempo biográfica 



2006/2016 –Autora do Blog Voz e Palavra (www.palavraevoz.blogspot.com)

2007 - Assistente de Coordenação de Projetos PAN - ANAMERICANO RIO 2007

na DUFRY onde apoiou a coordenação da operação que contemplou a abertura

de 60 lojas no período dos Jogos com 350 novos contratados, realizou a

mediação e suporte direto a todas as áreas da empresa; desenvolveu programas

de treinamento e motivação da equipe de vendas.

2007/2008 – Empreendedora na Pousada Ecológica Taoland – Ubatuba - SP

2007/2008 –Assistência na Coordenação de Projetos em uma multinacional,

ganhando experiência que será de auxílio para realizar a produção deste projeto.

2009/2010 - Facilitação da Teia Mineira da Sustentabilidade, cujo objetivo é

conectar em rede as iniciativas de Minas Gerais que trabalham em prol da

sustentabilidade.

2010 –Coaching e Facilitação no projeto Ecovila Viva! de implantação de

associação visando criar incubadora em rede de empreendimentos

socioambientais. (Bioconstrução, Agroflorestas, Compostagem e etc.)

2010 – Consultoria facilitadora na empresa Florestal Salvaterra

2011 – Coordenação de Projetos na Fundação Guairá em Andrelândia

2012 - Auxílio na venda e organização do 3º ano do Programa Expressão de

Potenciais, curso que desenvolve habilidades de Empreendedores Servidores.

Linha do tempo biográfica 

http://www.palavraevoz.blogspot.com/


2012 - Apoio no planejamento estratégico e plano de negócios da empresa

Goára, auxílio no desenho da plataforma virtual, baseado nas experiências de

campo, lançamento do projeto piloto em parceria com o Banco Palmas (primeiro

Banco de Microcrédito do Brasil).

2012 – Facilitação de um workshop sobre o Dragon Dreaming com encontros

semanais durante um mês para o Projeto “Chamado África” em Fortaleza.

2012/2013 – Secretaria Escolar na Paineira Escola Waldorf
2013/2014 – Coaching e consultoria na Livraria Arco-íris e F.Franco Editora

Linha do tempo biográfica 



2012
Apresentação musical  

Comemoração aos 

30 anos da  Fundação Guairá

Café Mineiro

em  AndrelÂndia

26/01/2012

http://www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia/noticias/andrelandia_

fundacao_guaira_30_anos 

http://www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia/noticias/andrelandia_fundacao_guaira_comemora_30_anos


2015
Participação da gravação e no show de lançamento do CD 

‘Pontualmente às 3’ do Compositor Luizinho Lopes 

Apresentação de Músicas Autorais na Casa Amarela em Teresópolis 

Ensaio Aberto do ‘Aventuras Instrumentais do Submarino Amarelo’

Show no Cheirim de Café em Teresópolis.



Participação 

gravação CD 

"Pontualmente às 3’ 

Luizinho Lopes 

06/08/2015



Participação 

Em show 

Lançamento do cd

"Pontualmente às 3’ 

Luizinho Lopes

24/09/2015

http://avindependencia.wixsite.co
m/avenidaindependencia/single-
post/2015/9/30/Concerto-a-14-
m%C3%A3os

http://avindependencia.wixsite.com/avenidaindependencia/single-post/2015/9/30/Concerto-a-14-m%C3%A3os


Participação 

Em show 

Lançamento do cd

"Pontualmente às 3’ 

Luizinho Lopes

Música ‘meu amor 

quando chegou’ 

24/09/2015



Apresentação

Cheirim de café

26/12/2015



2016
Show de músicas autorais com gravação audiovisual do ShowMúsica

Livraria Liberdade

Lançamento do primeiro livro de poesias intitulado ‘SOU INFINITO’ 

Editora Multifoco - MAMM Juiz de Fora

Evento com apresentação de músicas autorais, acompanhada 

por Thiago Vieira no violão e Francisco Pereira no piano

Participações no Encontro de Compositores, evento que

acontece mensalmente em Juiz de Fora/MG

Auxilio administrativo e Produção Cultural na

empresa Arquitetura Musical



Apresentações na cidade de Teresópolis (Cheirim de Café e Café com Bolhas)

acompanhada por diferentes formações com os músicos Julio Alecrim, Helio Ratis,

Arthur Lyori e Bruno Wallardan.

Música autoral CENAS classificada no festival de Cruzília e apresentação da Música

-Voz e Violão - nas apresentações do festival que precederam o show do Almir

Sater.

Show no Brasador em Juiz de Fora acompanhada por Julio Alecrim na Guitarra.

Show na Planet Music em Juiz de Fora acompanhada por Julio Alecrim na Guitarra e

Rick Guilhem na Percussão.

Integrante do grupo de Contadores de Histórias do Colégio Granbery na peça “As

Sem Razões do Amor”

Disponibilização gratuita no site oficial de seu livro intitulado “Fronteiras

Permeáveis” com lançamento ainda não previsto.

Lançamento de Clips musicais - Backstage dos ensaios da banda.



Show autoral

Com Thiago vieira violonista  

e guitarrista

Livraria Liberdade

GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL 

SHOWMÚSICA

08/01/2016

https://www.zinecultural.com/agenda/shows

/yug-werneck

https://www.zinecultural.com/agenda/shows/yug-werneck


Apresentação musical

Com Bruno Wallardan

Cheirim de café

02/04/2016



Lançamento 

livro de poesias 

‘SOU INFINITO’ 

Thiago Vieira – violão  

Francisco Pereira – piano

MAMM  Juiz de Fora

26/04/2016

http://www.diarioregionaljf.com.br/cultura/2629-

yug-werneck-lanca-seu-primeiro-livro-e-faz-

apresentacao-musical 

https://www.zinecultural.com/agenda/eventos/lanc

amento-do-livro-sou-infinito-mamm 

https://issuu.com/mergulhodiario/docs/edicao_4 

http://arteref.com/musica-2/yug-werneck-lanca-

livro-de-poesias-efaz-apresentacao-musical/ 

https://arteref.com/tag/yug-werneck/ 

http://www.museudeartemurilomendes.com.br/not

icias/yug-werneck-lanca-livro-de-poesias-e-faz-

apresentacao-musical-dia-26/ 



Apresentação musical

No Cheirim de Café – Teresópolis 

Com  Helio Ratis e  Julio Alecrim     14/05/2016



Apresentação na 

abertura do show do 

Almir Sater

Música classificada no

Festival de MÚSICA de 

Cruzilha

09/07/2016

http://www.cruzilia.mg.gov.br/site/index.php/vi

ce/item/186-musicas-classificadas-festival-de-

musica

http://www.cruzilia.mg.gov.br/site/index.php/vice/item/186-musicas-classificadas-festival-de-musica


Apresentação musical

No Cheirim de Café – Teresópolis 

Com  Arthur Liory e  Julio Alecrim

16/07/2016



Apresentação 

musical

Com  Helio Ratis e  Julio

Alecrim

Café com Bolhas

29/07/2016



Produção Cultural e Auxilio administrativo NA EMPRESA 

ARQUITETURA MUSICAL

www.arquiteturamusical.com

http://www.arquiteturamusical.com/
http://www.arquiteturamusical.com/


APRESENTAÇÃO 

MUSICAL 

Com  Julio Alecrim

Brasador - Juiz de Fora

09/09/2016

www.youtube.com/watch?v=ifC2mgCkd5o

https://www.youtube.com/watch?v=ifC2mgCkd5o


APRESENTAÇÃO 

MUSICAL 

Julio Alecrim - Guitarra Rick 

Guilhem - Percussão

Planet Music 30/09/2016

https://www.zinecultural.com/agenda/shows-e-

festas/yug-werneck-e-trio-jf-planet-music

https://www.zinecultural.com/agenda/shows-e-festas/yug-werneck-e-trio-jf-planet-music


As sem-razões do amor

Contadores de histórias – 10/2016

http://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/21-10-2016/contadores-de-historias-do-granbery-fazem-

ultimo-fim-de-semana-de-apresentacoes.html

http://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/21-10-2016/contadores-de-historias-do-granbery-fazem-ultimo-fim-de-semana-de-apresentacoes.html


Apresentação musical

Canto da Mata

18/11/2016



Entrevista 

e gravação

Contos de 

Exclamação

19/12/2016

https://www.contosdexclamaca

o.com/yug-werneck

https://www.contosdexclamaca

o.com/desveladas-em-serie

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Dlm8hhwQ62A&feature

=youtu.be

https://www.contosdexclamacao.com/yug-werneck
https://www.contosdexclamacao.com/desveladas-em-serie
https://www.youtube.com/watch?v=Dlm8hhwQ62A&feature=youtu.be


2017
Lançamento de Clips musicais - Backstage dos ensaios da banda +  

Participação como vocalista na música Chão do Rio do Psicodisco da banda 

Clangendum + Aprovação de projetos musicais na Lei Rouanet + Gravação 
do Disco CENAS + Realização de uma campanha de crowdfunding bem-

sucedida através da plataforma Benfeitoria + Facilitadora de vivência

sobre a Teoria U e o U.Lab em parceria com o CRITT e o IAD da UFJF +

Lançamento do Disco CENAS  + Auxilio na produção do Festival

Sonoridades que aconteceu no Teatro Municipal de Teresópolis +

Aulas particulares de canto e presença de palco com Lucina +                 

Lançamento do show CENAS com sua banda (Arthur Liory

na Guitarra, Ivo Ricardo no Baixo, Helio Ratis na Bateria 

e Julio Alecrim nos instrumentos de corda, Sound Dsign

arranjo e produção musical)



Participação da Websérie ensaios da Arquitetura Musical com Pedro Luis, 

Federico Puppi e Maíra Freitas. 

Show Intimista voz e violão com Julio Alecrim no encontro de Diálogos da 

Parsifal21 (www.ecosocial.com.br/parsifal21/) + Auxilio administrativo e 

Produção Cultural na empresa Arquitetura Musical.

Participação no Show da Banda Clangendum na Turnê do Psicodisco no Teatro 

Sérgio Porto no Rio de Janeiro.

Jurada no 25° Festival de Poesias da Escola CIA José Francisco Lippi.

Participação no Festival Sonora, um evento criado para dar visibilidade à 

presença da mulher na cena musical internacional, expondo suas potencialidades 

individuais e gerando um espaço de reflexão coletiva. Em 2017, sua segunda 

edição, acontecerá em 15 países e 68 cidades.

Lançamento do primeiro Clip ao Vivo da música “Pelos Ares”. Composição 

realizada em parceria com Julio Alecrim.



Gravação

Microfone

Ela

Fibra estúdio 

Rio de Janeiro

02/01/2017

https://www.facebook.com/photo.php?f

bid=10212426236077780&set=a.36252

88557665.2170894.1437556417&type=

3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212426236077780&set=a.3625288557665.2170894.1437556417&type=3&theater


Financiamento coletivo 

Disco CENAS

18/02/2017

https://benfeitoria.com/cenas

https://benfeitoria.com/cenas


participação

MUSICAL

Encontro 10 anos

Ebape FGV

25/03/2017

http://ebape.fgv.br/noticias/alumni-ebape-

realiza-grande-encontro-para-celebrar-dez-

anos-reabertura-graduacao

http://ebape.fgv.br/noticias/alumni-ebape-realiza-grande-encontro-para-celebrar-dez-anos-reabertura-graduacao


Participação

Websérie 

ensaios 

com Pedro Luis, 

Federico Puppi e Maíra 

Freitas. 

13/06/2017

Arquitetura Musical 

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

=cV3CI0_gawE&list=PLF6F8F7C55

3740BEA&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=cV3CI0_gawE&list=PLF6F8F7C553740BEA&index=3


SHOW CENAS

Festival Sonoridades - 15/06/2017





https://youtu.be/00tMQ1ViFXY

https://festivalsonoridades.wordp

ress.com/saiunamidia/

https://youtu.be/00tMQ1ViFXY
https://festivalsonoridades.wordpress.com/saiunamidia/


Participação

Show

Lançamento 

Psicodisco

Clangendum

25/07/2017



APRESENTAÇÃO

MÚSICAS

Autorais

SONORA 

Festival Internacional de 

Compositoras

16/09/2017

https://scontent.fbhz1-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/21751263_1806455082979630_775

873778286033722_n.jpg?oh=4bd275

37d9bcc3390583fc5285b36d23&oe=5

AD4A557

https://scontent.fbhz1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21751263_1806455082979630_775873778286033722_n.jpg?oh=4bd27537d9bcc3390583fc5285b36d23&oe=5AD4A557




Lançamento de 

Clips dez 2017



APRESENTAÇÃO

Voz e violão

Encontro Parsifal21

04/10/2017

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

10215218730328391&set=a.3625288557665.

2170894.1437556417&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215218730328391&set=a.3625288557665.2170894.1437556417&type=3


https://www.facebook.com/compositoresdeJF/vi

deos/1636536736406379/

Participações  nos

Encontros  de Compositores 

Juiz de Fora

https://www.facebook.com/compositoresdeJF/videos/1636536736406379/


Spotify Deezer iTunes Youtube

Disco 

Em todas

plataformas

virtuais

https://open.spotify.com/album/7C69XQTHMwfw81EkhJJFRx
http://www.deezer.com/br/album/41168851
https://itunes.apple.com/us/album/cenas/id1233962025
https://www.youtube.com/watch?v=XseCdIfuH6U


Participação

Na de um

Antiqualha

Teresópolis

02/01/2017



Participação Na De Um no Bar Antiqualha em Teresópolis –

apresentação de música autoral + Show de músicas autorias no

projeto Quinta Autoria na Arteria em Juiz de Fora em

comemoração ao mês das mulheres + Auxílio e participação no

projeto “Globotracks” de gravação de 80 músicas instrumentais

para o banco de trilhas sonoras do Entretenimento da Globo

+ Realização de entrevistas com compositores e lançamento do
Canal Cultí da Cultivo Cultive com os registros audiovisuais +

Disponibilização dos serviços prestados através do site da Cultive

(www.cultivocultive.wordpress.com) + Pocket Show – Voz e Violão no Antiqualha

em Teresópolis com músicas autorais, poesias e releituras de

músicas lado A e lado B + Show Cenas com banda no

Sesc Café Teresópolis + Making of (Filmagem e Edição) do

Documentário sobre Folia de Reis, realizado pelo Sesc

e dirigido por Regina Carmela.

http://www.cultivocultive.wordpress.com/


Show autoral

Arteria

Juiz de Fora

15/03/2018



Lançamento

canal cultí

Lançamento Play list

cultivo-composição

22 de abril de 2018



Autoral voz e violão

Antiqualha

Teresópolis  

21/09/2018



Sesc Café
Teresópolis

12/10/2018





2019/fev – Filmagem do Documentário sobre o Carnaval de Teresópolis, Cenas de

Outros Carnavais, realizado pelo Sesc e dirigido por Regina Carmela.
(https://www.youtube.com/watch?v=qokm-K2QFSo&feature=youtu.be)

2019/abr – Aula de canto em grupo no Espaço Essencial na Barra da Tijuca – Rio de 

Janeiro no evento Jornada do Fogo

2019/mai – Show voz e violão no Antiqualha – Teresópolis/RJ

– Show voz e violão acompanhada de Helio Ratis no 

Contemporanium – Teresópolis/RJ

https://www.youtube.com/watch?v=qokm-K2QFSo&feature=youtu.be


A relação da artista com o canto vem da infância, sendo os estudos e práticas do canto

uma constante em sua vida, muitas são as histórias com a arte do cantar, em diferentes grupos

e propostas. O encontro com o violão aconteceu na adolescência e entrar na composição foi

uma bela consequência do seu gosto pela leitura, pela escrita, pela poesia e pela música. Mas

foi apenas no fim de 2012 que pensou seriamente na possibilidade de levar sua arte para o

campo profissional, quando sentiu um chamado que resultou em um longo período de

produção artística.

Em 2015 começou a apresentar suas composições e interpretar artistas que admira. Em

2016 lançou seu primeiro livro de poesias no Museu de Arte Murilo Mendes MAMM, publicado

pela Editora Multifoco. E em 2017 lançou seu trabalho CENAS com músicas autorais. O disco

CENAS está disponível em todas as plataformas virtuais e os clips do show CENAS ao vivo no

YouTube.

Yug se entende cantora e compositora por vocação. Por formação é Administradora de

Empresas pela FGV, Designer em Sustentabilidade pelo Gaia Education, Líder Facilitadora pelo

Instituto Ecosocial, Facilitadora de projetos participativos e criativos pelo Gaia Foundation,

Coach e Mentora pelo Instituto Holos.

Sua trajetória profissional tanto no ambiente corporativo quanto em organizações do 3°

setor reflete o profundo carinho que nutre pelos temas: Cultura, artes, desenvolvimento

humano e organizacional e música.

Hoje, além de dedicar-se ao seu trabalho autoral, também atua como produtora cultural,

coach e facilitadora na Cultivo Cultive e auxilia projetos de artistas em parceria com a empresa

Arquitetura Musical.



2000 – Estudos de violão no Pró-música

2003/2006 –Graduação em Administração de Empresas pela FGV-EBAPE/RJ

2004/2005 – Estudos de Canto com Lila Shakti no Rio de Janeiro

2005/2008 – Participação de encontros no CDD em Teresópolis onde estudos

sobre a espiritualidade são desenvolvidos através da prática musical e do canto.

2007 – Curso on-line de Organização de Eventos

2008/2009–Extensão em Business Management pela EDENZ COLLEGES Nova

Zelândia

2009 – Curso imersivo de 6 semanas – Liderança com bases na cooperação. O

curso foi ministrado na cooperativa Vistara, na Nova Zelândia. Conteúdo:

Formação e administração de organizações sociais flexíveis, responsabilidade

social e cultura sustentável.

2009 – Workshop imersivo de 3 dias com Jonathas Goldman dos EUA - estudos

sobre a espiritualidade desenvolvidos através da prática musical e do canto

2010–Designer em Sustentabilidade pelo Gaia Education

2011– Líder Facilitadora pelo Programa Germinar do Instituto Ecosocial–

Formação de líderes facilitadores para o desenvolvimento integral de pessoas e

organizações.

2011– Cursos introdutório e avançado na metodologia Dragon Dreaming -

Estratégias lúdicas de planejamento participativo e de implementação de

projetos cooperativos.

Formação



2011 – Treinamento Cidades em Transição (transitionnetwork.org)

2012 – Aula de canto com Andrea Drigo “O Caminho do Canto” em São Paulo

2012 – Participação no Programa Expressão de Potenciais da Semente Uma em SP

2013 –Curso de aprofundamento na Metodologia ISOR de Coaching e

Mentoring do Instituto Holos.

2014 – Curso imersivo Change Lab – Reos Partners

2015/2016 – Aprofundamento Teoria U – Liderando pelo Futuro Emergente -

ULAB

2016 – Estudos de violão com o professor Lucas Soares

2016 – Estudos por aprox. 1 ano de Tambor Mineiro pelo método rítmico do

Passo, no Grupo Ingoma, com o professor Lucas Soares

2017 – Aulas de preparação Vocal e de Palco com Lucina

2017 – Aulas de dança para preparação de Palco

2017 – Estudos iniciais de Teclado

2017 – Estudos iniciais de Dança Flamenca

2018 – Aulas de dramaturgia com Maria Pia Sconamilio (Corpo Quântico)

2018 – Aulas de Piano (Módulos 1 a 5 em www.pianovideolessons.com)

2018 – Aulas de Piano com Denis Lopes Quaglio

2018 – Aulas de Canto no Integrartes em Teresópolis

2018 – Aulas de Harmonia e música (www.terradamúsica.com)

Formação



Página oficial no Facebook   https://www.facebook.com/yugwerneckoficial/

https://www.facebook.com/yugwerneckoficial/


Presença nas mídias digitais

www.yugwerneck.com

https://www.facebook.com/yugwerneckoficial
https://www.facebook.com/yugwerneckoficial
https://soundcloud.com/yug-werneck
https://soundcloud.com/yug-werneck
https://twitter.com/yugwer/
https://twitter.com/yugwer/
https://www.instagram.com/yugwer/
https://www.instagram.com/yugwer/
https://www.youtube.com/yugwer
https://www.youtube.com/yugwer

