
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 170/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO – 13 e 14 DE 
OUTUBRO (THEATRO SÃO PEDRO) 

 
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

Informamos aos alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que a Santa Marcelina Cultura disponibilizará ingressos 

para o concerto da Orquestra do Theatro São Pedro, no Theatro São Pedro, conforme dias e horários abaixo: 
 

DATA HORÁRIO 
QUANTIDADE DE INGRESSOS 

OFERECIDA 
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

13/10 (sábado) 20h 60 ingressos 
11/10 (quinta-feira) até 09h 

14/10 (domingo) 17h 60 ingressos 

 

Nos dias 13 e 14 de outubro, a Orquestra do Theatro São Pedro recebe o maestro Ricardo Bologna para um 

repertório dedicado à música brasileira dos séculos XX e XXI. Além das Variações Concertantes, de Alberto 

Ginastera, o grupo toca as Folk Songs, de Luciano Berio – com participação da soprano Manuela Freua –, e 

obras de dois compositores brasileiros vivos: A Menina que Virou Chuva, de Valéria Bonafé, e Tríptico da Passagem, 

de Silvio Ferraz.  

 

Cada aluno(a) poderá solicitar 04 (quatro) ingressos.  

 

Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail até o dia 11 de outubro (quinta-feira) às 9h para 

secretaria.ingressos@emesp.org.br ou procurar a Secretaria Acadêmica (2º andar) para fazer a solicitação e 

reserva de seus ingressos dentro do prazo mencionado.  

 

Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a) e a quantidade de 

ingressos solicitada. 

 

Ressaltamos que o ingresso é intransferível, não podendo ser redistribuído a terceiros. 

 

Em caso de desistência por parte das pessoas que forem contempladas, os ingressos serão redistribuídos para os 

demais solicitantes, priorizando os primeiros e-mails/solicitações recebidos.  

 

A venda de ingressos pela bilheteria virtual da Ingresso Rápido já está ativa.  

(Entrada entre R$ 15,00 e R$ 30,00) 

Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/5764#!/tickets  

Telefone: 4003-1212 

Ou nos pontos de venda da Ingresso Rápido. 

 

Atenção: Os ingressos serão retirados na mesa de convidados da Santa Marcelina Cultura na 

bilheteria do Theatro São Pedro, na hora que antecede cada evento, mediante apresentação da 

carteirinha de aluno da EMESP Tom Jobim ou de comprovante de matrícula acompanhado de 

documento oficial com foto. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, 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 

Data de envio: 08/10/2018 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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