
A história 
Em um cenário de natureza e animais, nasceu 

Ceian Muniz na cidade de Varzelândia, no 

interior de Minas Gerais. Desde cedo, ele e 

seus irmãos ajudavam o pai com o trabalho na 

roça, cuidando das plantações e dos animais. 

Nas horas vagas, as rodas de música eram a 

atração da casa, com o pai e os tios reunidos 

cantando e tocando violão. Acompanhar esses 

momentos em família, despertou o interesse 

de Ceian em cantar acompanhado pelos acordes daquele instrumento que tanto lhe 

encantava.  

O desejo de aprender a tocar era tão intenso que Ceian pulava a janela da casa do tio 

quando este saía para o trabalho, se agarrava ao violão tentando reproduzir cada nota 

que tinha ouvido. Quando estava próximo do horário do retorno do tio, ele colocava tudo 

minuciosamente no mesmo lugar, saltava 

a janela de volta e ia embora feliz, ansioso 

pelo aprendizado do dia seguinte. Aos 13 

anos, Ceian viajou para São Paulo com os 

pais e se encantou pela cidade. 

Inicialmente, trabalhou nos comércios da 

região em que moravam. Sempre 

acompanhava os pais, católicos, a Igreja e, 

seguindo sua paixão, começou a cantar e 

tocar contrabaixo na liturgia. Daí em 

diante, passou a tocar nas bandas que 

faziam as festas dos jovens no salão da 

Igreja, e o que era paixão virou profissão. Tornou-se músico.  

Desde a primeira oportunidade para se apresentar em uma casa noturna, foram inúmeros 

apresentações como contrabaixista. Mas faltava algo mais para que a realização fosse 

completa, então com apoio e incentivo dos pais e esposa, Ceian trocou o contrabaixo por 

um violão e seguiu seu dom, cantar e ainda, compor. Em pouco tempo, estava fazendo a 

rota das principais casas de show de Osasco e região. Hoje é um sucesso no Norte e 

Nordeste, reunindo uma imensidão de pessoas cantando seus sucessos por onde passa. 

Com seu primeiro hit "Vou Sumir Daqui", Ceian Muniz conquistou muito corações através 

das rádios e redes sociais, além de sucessos já conhecidos como Solidão, Pode Chorar, 

O Remédio é Bebere Mensagem de Amor.     
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