
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 39/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – TEMPORADA 2018 DA ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO 

DE SÃO PAULO – 08 DE ABRIL 

 

Queridos (as) Pais e Alunos (as),  

 

Informamos aos alunos da EMESP Tom Jobim que a Santa Marcelina Cultura disponibilizará 

ingressos para o concerto da Temporada 2018 da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, no 

dia 08 de abril às 16h, na Sala São Paulo. 

 

Sob a regência do maestro convidado Roberto Tibiriçá, a Orquestra terá um programa totalmente 

dedicado a Tchaikovsky, com uma amostra do gênio do compositor russo em algumas de suas 

peças mais queridas, o “Capricho Italiano”, a abertura-fantasia “Romeu e Julieta”, e a “Sinfonia nº 
6, Patética”. 

 

Cada aluno poderá solicitar 04 (quatro) convites.  

 

Os interessados deverão enviar um e-mail até o dia 05 de abril (quinta-feira) às 16h 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 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 da Ingresso Rápido já está ativa.  

(Inteira: R$ 30,00; Meia: R$15,00) 

Site: www.ingressorapido.com  

Telefone: 4003-1212 
Ou nos pontos de venda da Ingresso Rápido. 

 

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

estará no boulevard da Sala São Paulo no dia do concerto (08/04), a partir das 15h. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 

secretaria.aluno@emesp.org.br 

 

                                                                                                        Data de envio: 02/04/2018 

 Atenciosamente,  

     Equipe Pedagógica 
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