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B3 Organ Trio 

 

                                  

Em busca de inovações na música instrumental brasileira, o pianista, arranjador e 

compositor Giba Estebez e o guitarrista e compositor Willie Daniel criaram, em 2006, 

o B3 Organ Trio. Uma fusão de diversas correntes jazzísticas, desde o tradicional à 

vanguarda, com a seguinte formação: Giba Estebez (órgão), Willie Daniel (guitarra) 

e Humberto Zingler (bateria). 

O trio, desde 2006, apresenta-se em espaços voltados para a música instrumental 

em São Paulo, como o Teta Jazz Bar, Bar Ao Vivo, All of Jazz, Bar Brahma, 

Madaleine Bar, e em eventos como Música no Aeroporto, realizado no aeroporto de 

Congonhas (2010), Música na Berrini (2010), Sesc Santos, Sesc Carmo e Sesc Bom 

Retiro. 

 

 

                                                Salvem o Planeta (capa) 
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No show de lançamento, “B3 Organ Trio: Salvem o Planeta”, segundo disco do trio, 

produzido entre 2012 e 2013, serão apresentadas composições próprias 

impregnadas de uma sonoridade moderna – um “groove” muito elogiado, por 

exemplo, pela organista alemã Barbara Dennerlein –, com convidados especiais: a 

cantora Patrícia Marx, o percussionista João Parayba (Trio Mocotó) e o saxofonista 

Dado.  

 

 Duração:  

 

1h20 

 

Histórico dos integrantes: 

 

Giba Estebez 

 

Pianista, tecladista, arranjador e compositor. Graduação em Licenciatura (2006), 

Bacharelado em Piano Popular (2006), Composição e Regência (2007), Pós-

Graduação lato sensu na área de concentração de composição musical pela 

Faculdade de Música Carlos Gomes (2009) e Pós-Graduação em Educação Musical 

pela Faculdade Cantareira (2011). Acompanha a cantora Alaíde Costa há mais de 

vinte anos, além de outros artistas, como Claudette Soares, Patrícia Marx, Lucinha 

Lins e Maricene Costa. Com a cantora Patrícia Marx e o DJ Bruno E, participou do 

projeto Canta Bhrama (2006), em Londres e Estocolmo. Com Alaíde Costa, 

participou do Festival de Música Brasileira de Copenhagen, em 1997. Foi arranjador 

e instrumentista do disco “Em Tom de Canção”, no qual a cantora interpreta as 

composições do músico Johnny Alf, entre tantos outros projetos nestes mais de vinte 

anos ao lado de Alaíde. Em 2007, participou como instrumentista e arranjador dos 

discos “Foi a Noite: Canções de Tom Jobim” e “Claudette Soares é a Dona da Bossa 

Ao Vivo”, ambos de Claudette Soares. No projeto “Piano Master”, que homenageia 

os grandes pianistas americanos, está em cartaz há mais de sete anos no 
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estabelecimento musical “All of Jazz”, em São Paulo. Apresentou-se no Sesc 

Pinheiros ao lado do pianista Amilton Godoi (2003), integrante do Zimbo Trio, com 

um “Duo Para Pianos Acústicos”. Lecionou no departamento de piano do CLAM 

(Centro Livre de Aprendizagem Musical) entre 1987 e 2008, onde havia sido aluno 

dos professores Fernando Campos Mota e Amilton Godoi. 

 

Willie Daniel 

 

É guitarrista, tendo iniciado os estudos aos 13 anos. Estudou improvisação, 

percepção e teoria musical em instituições como o Conservatório Souza Lima e a 

ULM. Estudou harmonia e arranjo com o Maestro Claudio Leal. Graduou-se em 

Licenciatura Musical pela FMCG. Participou em projetos com vários grupos de rock, 

pop, mpb e jazz, em bares e casas de show da noite paulistana e do interior do 

estado de São Paulo. Integrou a banda pop BLEF, com a qual se apresentou em 

várias feiras, festivais e programas de rádio e televisão, como Feira da Pompéia, 

Miscelânea Brasil, Centro Cultural Vergueiro, All Tv e Rádio Trianon. Desenvolveu 

ao lado do guitarrista Sydney Valle (Palhinha) o projeto “Sampa Bossa Clube”, que 

se desdobrou nos “Duos Paulistanos”, no Teatro Cultura Inglesa, onde receberam 

grandes músicos convidados, como Léa Freire, Mathias Cappovila, Caio Ignácio, 

Billy Magno e Edson Guilardis. Tocou ao lado de vários músicos atuantes no 

universo musical paulistano, como Giba Estebez, Renato Consorte, Caca Malaquias, 

Manito, Lanny Gordin, Giba Pinto, Fabiano Castro, Carla Arnoni, Maicira Trevisan, 

Beto Bertrami, Edmundo Cassis, Pitty Wooley, Paulo Puttini, Geraldinho Vieira e 

Dema K. Músico e coordenador do happy hour da casa Teta Jazz Bar entre 2004 e 

2010. 
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Humberto Zingler 

 

Humberto Zingler, baterista, acompanhou Dominguinhos, Elza Soares, Engenheiros 

do Hawaii, Jane Duboc, Paula Lima, entre outros. Atualmente, toca com o guitarrista 

Kenny Brown e com seus grupos de funk-jazz. Possuidor de uma técnica 

diferenciada, o baterista se destaca por sua habilidade em transitar por diferentes 

estilos musicais, podendo juntar em suas performances o domínio das exigências 

técnicas do jazz com a complexa rítmica presente nas músicas brasileiras. Por seus 

dotes musicais, Humberto Zingler foi convidado a integrar o B3 Organ Trio. Desde 

então, o musicista vem se apresentando regularmente com o trio. 

 

 

Histórico dos convidados possíveis: 

 

João Parahyba (percussão) 

 

Percussionista, baterista, compositor e arranjador, começou a carreira na Boate 

Jogral, em São Paulo, aos 17 anos. Em 1968, formou o “Trio Mocotó”, com Luiz 

Carlos (Fritz) e Nereu. Nesse mesmo ano, o trio começou a desenvolver a batida 

que ficaria famosa nos anos 70 junto com o violão de Jorge Benjor. 

Depois de participar, com Jorge Benjor, em shows (“Festival do Miden”) e gravações 

(“País tropical”), o Trio Mocotó lançou o primeiro LP intitulado "Muita zorra". Por essa 

época, participou do show "Encontro" com Vinicius de Moraes e Toquinho. Nos anos 

80, de volta dos EUA, acompanhou Ivan Lins no show "Um novo tempo". Também 

participou do projeto, "Prisma/Ponte das estrelas", com César Camargo Mariano, no 

qual se destacou na música "Xique-xique", parceria com o baterista Azael 

Rodrigues. 

Em 1981, estudou composição e arranjo no Berkley College of Music (Boston - EUA) 

e foi professor no Hartford Creative Studio. 
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A partir de 1985, começou a pesquisar percussão eletrônica, quando colaborou 

novamente com Ivan Lins em um show da dupla, baseado em teclados e percussão 

eletrônica e acústica. Ao longo de sua carreira, trabalhou com Milton Nascimento, 

Paulinho da Viola, Chico Buarque, Gilberto Gil, Dizzy Gillespie, Michel Legrand, Al di 

Meola, entre outros. Em 1995, fez uma temporada com Oswaldinho do Acordeon no 

teatro do Centro Cultural Banco do Brasil. No ano seguinte, participou da gravação 

do LP "Percussão contemporânea brasileira". 

Em 1996, lançou seu primeiro disco solo, "Kizumba", pela gravadora Visom. 

Atualmente, com essa imensa bagagem, acompanha artistas das mais variadas 

vertentes e é sempre requisitado em projetos diversos, como o recente “Noite, Som 

e Tal”, no Sesc Araraquara. 

 

Dado (sax tenor) 

 

Saxofonista, flautista, clarinetista, compositor e arranjador. Nascido em 1977, iniciou 

musicalização e piano com Eunice Katunda, aos 3 anos. Após 10 anos dedicados ao 

estudo da flauta transversal, com ênfase em repertório clássico e barroco (com os 

professores João Dias Carrasqueira, Hélio Buck e Wilson Rezende), começou a 

dedicar-se aos saxofones, ao jazz e à bossa nova (com os professores Hugo Hori, 

Sergio Lyra, Vinícius Dorin, David Richards e Giancarlo Maurino). 

Em 2002, obteve o título de bacharel em saxofone jazz pela MSM (Manhattan 

School of Music), em New York (com os professores Steve Slagle e Dick Oatts). 

Neste período, se apresentou com as seguintes estrelas do jazz latino: Hilton Ruiz, 

Candido Camero e Bobby Sanabria (artista indicado ao prêmio Grammy em 2001); 

com Dom Salvador, figura histórica da bossa-nova; Darryl Hall, requisitado 

contrabaixista de jazz (componente dos grupos de Regina Carter e Ravi Coltrane, 

filho de John Coltrane). Fez parte do consagrado "Choro Ensemble" e do quarteto de 

Jorge Amorim, renomado percussionista. 

Iniciou também seus estudos de "Choro", estudos que mais tarde foram 

supervisionados por Milton Mori. De volta ao Brasil, em dezembro de 2002, se 
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apresentou desde então com Filó Machado; Helcio Milito, fundador do Tamba Trio; 

Daniela Mercury e Martinho da Vila, com orquestra de Wagner Tiso; Zeca 

Pagodinho, Ivete Sangalo, Jorge Aragão e Carlinhos Brown; Fafá de Belém, Cristina 

Buarque, Marília Medalha, Célia Vaz, Pery Ribeiro e Elton Medeiros; Renato Braz, 

Vanessa da Matta, Mariana Aydar, Céu, Mariana Belém, Cris Aflalo, Rubi, Otto, 

Silvia Machete, Toni Garrido, Badauí, Ana Costa, Diogo Nogueira e Fabiana Cozza; 

Banda Glória, gafieira de grande sucesso; Itiberê Orquestra Família e muitos outros 

artistas e conjuntos. 

Gravou quatro discos: "Whisky com Guaraná" (um dueto de bossa nova com 

Gustavo Saiani); "Dado", com composições próprias; "Caipiroska", com interpretação 

de choros consagrados; e "Minha Cidade", um trabalho autoral de jazz brasileiro. 

 

Patrícia Marx  

 

Com mais de trinta anos de carreira, a cantora participa da canção “Salvem o 

planeta”. Conheça o trabalho de Patrícia Marx: www.patriciamarx.com.br 


