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CASAMENTOS, COQUETEIS, BODAS, JANTARES, HOMENAGENS, FESTAS DE 15 ANOS
 

 

Sobre o nosso trabalho...
 

O Grupo Riocordas é uma empresa especializada em música ao vivo, atuamos em eventos 
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sociais como: Casamentos, Eventos para empresas, Jantares, Recepções e Festas de 15 
anos e outros...
 
 

Quem somos...
Moabe Vettore - Violinista e Idealizador do Grupo Riocordas
 

 
Um breve histórico:
 
Começou seus estudos musicais e de violino na cidade de Petrópolis, na Associação Suzuki de 
Petrópolis, com a professora Fátima Brasil. Estudou também com José Tabuada, Giordano Marreli, 
Amarilis Guimarães, Carla Rincón e atualmente prossegue seus estudos com a professor André 
Bukowitz .
Participou do XV Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, na cidade de Juiz de Fora, 
Minas Gerais no ano de 2004,  do 4o Festival de Verão dos Canarinhos de Petrópolis, na disciplina 
Música na Educação e do IX Retiro de Primavera Suzuki em Atibaia SP – 2011 .
Participou como monitor da 3a, 4a, 5a e 6a edições do Curso de Férias promovido pela Associação 
Suzuki de Petrópolis. Atualmente toca na Orquestra Sinfonica da Escola Villa Lobos e cursa 
Licenciatura em Música na Escola de Música da UFRJ. Vem atuando como músico em casamentos e 
eventos sociais

Nossa equipe é formada por músicos profissionais com formação universitária e atuantes em 
orquestras e corais profissionais na cidade do Rio de janeiro.

 
Trabalhamos com os seguintes instrumentos:
 

Violino
Viola
Cello
Teclado e Piano
Saxofone
Voz (Masculina e Feminina)
Flauta



Oboé
Violão
Trompete

 

 
Nosso repertório...
 

Nós trabalhamos com uma ampla possibilidade de músicas desde as classicas até as mais 
populares e atuais, trabalhamos com músicas brasileiras, católicas, evangélicas e judaicas, para 
eventos religiosos, dando uma grande possibilidade de escolha por parte dos nossos clientes.

 
Caso o cliente tenha alguma dúvida na escolha do repertório para seu evento basta entrar em 

contato conosco que sugerimos várias opções, sempre procurando levar um toque de classe e bom 
gosto ao evento.

 

 

 

Formações Instrumentais...
 
Nossas formações principais são:
 

● Dueto (Violino + Piano/Teclado)– Formação Versátil que contempla todos os tipos de 
evento garantindo um toque de classe, ao seu público.

 
● Trio (Violino + Cello + Piano/teclado) – Esta formação garante mais um instrumento 

de corda dando mais volume e um grave mais potente ao seu evento, é recomendado para 
lugares maiores. O Cello pode ser substituído por Saxofone ou Voz (masculina ou feminina)



 
● Quarteto (Violino + Cello + Sax + Piano/teclado) Esta formação é mais completa, 

com vários timbres diferentes, proporcionando mais riqueza e requinte ao seu evento.
 
 

Para formações instrumentais maiores entre em contato conosco.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veja algumas fotos...
 

http://riocordas.com.br/contato


 
 
 
 

Gostou do nosso trabalho?
 

Então entre em contato conosco pelo nosso site:
 

www.riocordas.com.br
 

ou mande um email para: contato@riocordas.com.br
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