
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 206/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – CONCERTO FELIZ NATAL BELIEVE – INSTITUTO NEYMAR 
– GINÁSIO IBIRAPUERA (27 DE NOVEMBRO – 21H) 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos aos alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que recebemos 200 ingressos para o 

concerto Feliz Natal Believe do Instituto Neymar, no dia 27 de novembro (terça-feira) às 21h, no 

Ginásio do Ibirapuera. 

 

Este evento trata-se de uma parceria entre a Santa Marcelina Cultura e o Instituto Neymar Jr para 

gravação do Programa Especial de Natal do SBT. A Orquestra Jovem do Estado apresentará um 

repertório composto por canções natalinas e o concerto contará com a regência do maestro Claudio Cruz 

e participação de Aline Barros, Caio Duran, Iza, Matheus & Kauan, Carmen Monarcha, Wanessa Camargo, 

Alexandre Pires, Ludmilla, Agnaldo Rayol, Israel Novaes, César Minotti & Fabiano, entre outros. 

 

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 HOJE (23/11 – 

sexta-feira) às 16h. 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. 

 

Atenção: A retirada dos ingressos deverá ser feita na Secretaria Pedagógica da EMESP, no 

dia 26/11 (segunda-feira), das 10h às 12h e das 13h às 18h. Os ingressos serão distribuídos 

APENAS aos alunos(as) e/ou responsável cujo nome esteja na lista de reserva de ingressos.  

 

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$25,00 e R$100,00) 

Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/11156/d/48825  

Telefone: 11 4003-1212 

 

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: 23/11/2018 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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