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TRINCA ACÚSTICA RELEASE  - IMPRENSA 
 
 
Desde 2002 a Trinca Acústica vem animando e agradando diversos perfis de público em seus shows para eventos de 

todo tipo: de corporativos e sociais a temporadas em hotéis e pubs. Com versões acústicas do melhor do pop-rock 

nacional e internacional, não faltam no repertório clássicos de Elvis Presley a Pearl Jam, de Beatles a Maroon 5, todos 

marcados pela identidade da banda. 

O trio, que tem uma estrutura enxuta, é formado por Eduardo Emílio (voz e percussão), Flavio e Guilherme Felix (baixo 

e violão, pai e filho). Para fazer a média 230 apresentações por ano em todo Brasil, por tanto tempo, alguns 

ingredientes estão sempre presentes: a busca por simplicidade com qualidade e o amor à música: “a gente cuida de 

tudo com carinho e atenção, desde um arranjo simples - mas sempre com paixão, ao atendimento do cliente – vamos 

sempre lembrar que somos uma banda que, em sua maior parte, presta serviços de entretenimento”, diz Eduardo 

Emílio, vocalista. 

Repertório e execução são importantíssimos, mas Flavio Felix também explica que cuidados devem ser tomados na 

contratação de música ao vivo. “É importante que as empresas procurem o histórico, em quais locais já a banda se 

apresentou e quem já contratou. Agências de eventos e produtoras procuram se assegurar que o artista tenha um bom 

currículo”. “E isso serve tanto para corporativos quanto para casamentos, formaturas e outros eventos sociais”, 

completa Guilherme Felix. 

Plataformas 

As versões da Trinca para as músicas que tanto agradam nos shows estão gravadas em seus sete álbuns, e também nas 

plataformas digitais: “Nós revisamos algumas, regravamos alguns instrumentos e modernizamos as canções, para que 

o público que já nos conhece perceba as diferenças e que um novo público seja alcançado, e claro, goste”, diz Eduardo. 

Para Flavio, “o mais difícil foi escolher o que lançar primeiro, uma vez que tem muito material. Mas é bom porque 

lançaremos mais ao longo dos anos”. A Trinca Acústica diponibilizou suas versões para streaming desde 2019, podendo 

ser ouvida em todo o mundo.  

Além do álbum nas plataformas, são quase 700 mil views no Youtube. Black, do Pearl, Suspicious Minds, famosa na voz 

de Elvis e versão de O Sol, de Vitor Kley junto de Wonderwall, do Oasis, têm destaque no canal. Produzido pela Somos 

Produtora, de São Paulo, o vídeo remete ao verão, por suas cenas externas, e junta duas músicas numa só –– 

referência a escolhas atuais e clássicas do repertório que se encontra na banda. 

Live 

Se os tempos mudam, a Trinca se adapta. E conta com estrutura para realizar LIVES EXCLUSIVAS. Se o cliente 

precisa de uma ação de entretenimento com seu público, uma atração para suas conferências, um show para 

seu bar ou mesmo uma festa particular em casa, pode contar com a banda. “Nossas versões acústicas com 

som de estúdio, ao vivo, não deixando o show parar nesses novos tempos. 
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SERVIÇO: 
 

Trinca Acústica Prod. Artísticas e Eventos Ltda. 
www.trincaacustica.com.br 

trincaacustica@trincaacustica.com.br 
+55 11 93054.4321 (Whatsapp) 

 
Ouça e acompanhe: 

Spotify - spoti.fi/2NYMsmQ 
Outras Plataformas: smarturl.it/trincaacustica 

 
Youtube.com/trincaacustica 

Fb.com/trincaacusticafanpage 
Instagram.com/trincaacustica 
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