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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 172/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – TRIO CORRENTES – TEATRO SANTANDER – 

10 DE AGOSTO – 21h 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

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

a apresentação do Trio Correntes no Teatro Santander, na(s) data(s) e horário(s) abaixo: 

 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE DE 

INGRESSOS  

TRIO CORRENTES 10/08 (4ª Feira) 21:00 30 ingressos 

 
CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR SEUS INGRESSOS 

 

Prazo para solicitação: 09/08 (3ª feira) às 13h 
 

 

TEATRO SANTANDER: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo 

 

 

A ACTC – Casa do Coração retoma em 2022 a série Concertos Brasileiros, idealizada para divulgar e valorizar 

a música instrumental brasileira em seus diferentes estilos. A 6ª edição do projeto, correalizado pelo Ministério do 

Turismo, contam apresentação do Trio Corrente. 

O Trio Corrente reúne o baterista Edu Ribeiro, o pianista Fabio Torres e o contrabaixista Paulo Paulelli. 

Com sua sonoridade original, o conjunto, formado em 2001, interpreta clássicos do choro, da MPB e de seu 

crescente repertório autoral que contempla sete álbuns de estúdio – o mais recente deles ‘Sincronia’, de 2021.   

Entre solos virtuosísticos e momentos de sutileza, o grupo une a tradição dos trios de samba-jazz dos anos 1960 

à criatividade de formações modernas, combinando de forma inventiva as harmonias e os ritmos brasileiros com 

a liberdade e improvisação do jazz. 

 

 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          

09/08/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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