
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 194/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – JACOB DO BANDOLIM 100 ANOS – SENTIMENTO & 
BALANÇO – 08 DE NOVEMBRO – 20H (SESC SANTANA) 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

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

60 ingressos para o lançamento do CD Jacob do Bandolim 100 anos – Sentimento & Balanço, no 

dia 08 de novembro (quinta-feira) às 20h, no SESC Santana. 

 
O Selo SESC celebra o centenário do bandolinista com o lançamento do CD e interpretações de 

Henrique Cazes Trio e companhia de Joel Nascimento – discípulo de Jacob – e Fábio Perón – que 

atuou no lendário conjunto de choro de Izaías Bueno de Almeida.  

 

Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 (dois) ingressos.  

 

Os(as) interessado(as) deverão enviar um e-mail para secretaria.ingressos@emesp.org.br ou procurar 

a Secretaria Acadêmica (2º andar) para fazer a solicitação e reserva de seus ingressos até dia 06/11 às 15h. 

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 do SESC já está ativa. 

(Entrada entre R$6,00 e R$20,00) 

https://www.sescsp.org.br/programacao/171766_JACOB+DO+BANDOLIM+100+ANOS+SENTIMENTO+

BALANCO#/content=saiba-mais 

Telefone: (11) 2971-8700 

 

Atenção: Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do SESC Santana com 1h de 

antecedência, mediante apresentação da carteirinha de estudante da EMESP Tom Jobim ou 

de declaração de matrícula acompanhada com 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: 31/10/2018 

                                                                                                    Atenciosamente, Equipe Pedagógica 
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