
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 175/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – PRUDENTIAL CONCERTS BOSSA NOVA – 16 DE 
OUTUBRO (TEATRO RENAULT) 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

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

90 ingressos para o Prudential Concerts Bossa Nova, no dia 16 de outubro às 21h, no Teatro 

Renault. 

 

O projeto apresenta uma série de concertos em homenagem aos 60 anos da Bossa Nova. Milton 

Nascimento e Maria Gadú se apresentarão acompanhados por orquestra sinfônica, formada por 

músicos locais, regida pelo maestro Carlos Prazeres. O repertório apresenta composições de Tom 

Jobim, Vinicius de Moraes, entre outros. 

 

Cada aluno(a) poderá retirar até 02 (dois) convites.  

 

Atenção: A distribuição será feita por ordem de chegada. Os(as) interessados(as) deverão 

comparecer na Secretaria Acadêmica (2º andar) no dia 16/10 (3ª feira), das 12h00 às 16h00 

para assinar a lista de solicitação e retirar o ingresso pessoalmente. 

 

Para esse evento não faremos reserva de ingressos por e-mail e/ou telefone. 
 

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

 

Aproveitamos para informar que no dia 16 de outubro, das 11h30 às 13h30, o maestro e oboísta Carlos 

Prazeres apresentará workshop sobre bossa nova aqui na EMESP na sala 203. O workshop integra o 

projeto 60 Anos da Bossa Nova – série de concertos da Prudential Concerts que homenageia o gênero 

musical surgido no Brasil no fim da década de 1950. O workshop será gratuito e aberto ao público. 

 

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.  

 

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: 11/10/2018 

                                                                                                    Atenciosamente, 

 Equipe Pedagógica 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

