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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 169/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – 2VIEIRA – SESC AVENIDA PAULISTA – 6 DE 

AGOSTO – 20h30 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos para 

o evento 2VIEIRA no SESC Avenida Paulista, na(s) data(s) e horário(s) abaixo: 

 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE DE 

INGRESSOS  

2VIEIRA 05/08 (6ª Feira) 20:30 10 ingressos 

 
CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR SEUS INGRESSOS 

 

Prazo para solicitação: 05/08 (6ª feira) às 18h 
 

 

SESC AVENIDA PAULSITA: Av. Paulista, 119 - Bela Vista, São Paulo – Arte 1 (5º andar) 

DURAÇÃO: 60 minutos 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO:                                                                                    

https://www.sescsp.org.br/programacao/2vieira-2/ 

 

 

Neste show, o duo 2VIEIRA, formado pelos irmãos Sidiel Vieira (baixista) e Sidmar Vieira (trompetista), lança 

o álbum 2VIEIRA, Vol. II. 

A união dos irmãos traz à tona suas origens: a cultura e a música negra, que os influenciam desde a infância.  

Seus trabalhos trazem composições autorais que fazem referência à música negra brasileira, como o afoxé e o 

sambajazz, com influências que vão de Johnny Alf a Gilberto Gil. Uma das composições homenageia Moacir Santos, 

a Marcha para o Santos. O projeto traz como diferencial a peculiar formação de contrabaixo e trompete – o grave 

e o agudo – em um show que pode considerado estranho e surpreendente a alguns ouvidos. 

 

 As solicitações serão atendidas por ordem de recebimento da resposta no formulário e serão 

disponibilizados até 02 ingressos por pessoa. NÃO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO E RESERVA DE 

INGRESSOS POR E-MAIL OU PRESENCIAL.  

 
Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

Contatos da Secretaria:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br          

05/08/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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