
 
 

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 17/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – 24 

DE FEVEREIRO ÀS 16H – SALA SÃO PAULO 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

Informamos aos alunos da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 150 ingressos para o concerto de 

abertura da Temporada 2019 da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. 

No próximo dia 24 de fevereiro, às 16h, a Sala São Paulo receberá a estreia da Temporada 2019 da Orquestra 

Jovem do Estado, que em 2019 comemora seus 40 anos de fundação. Este será um ano de muitas comemorações 

para a Santa Marcelina Cultura: além do aniversário da Orquestra, comemoraremos também os 30 anos da EMESP 

Tom Jobim, os 40 anos do Coral Jovem, e os 10 anos de cooperação entre a Santa Marcelina Cultura e dois 

de suas principais parceiras internacionais, o Conservatório de Paris e a Juilliard School, de Nova York.  

Em seu concerto de abertura, a Orquestra Jovem do Estado se apresentará sob a regência de seu diretor musical 

e maestro titular Cláudio Cruz, com participação do renomado Quarteto Carlos Gomes – formado pelo 

próprio Claudio Cruz e Adonhiran Reis (violinos), Gabriel Marin (viola) e Alceu Reis (violoncelo) – e também 

do pianista Nahim Marun. No programa, obras de Edward Elgar, Benjamin Britten e Leos Janácek. Será muito 
importante contar com a presença de vocês neste dia tão especial para todos nós! 

Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail até o dia 21 de fevereiro (quinta-feira) às 12h 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.  

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

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

ingressos solicitada e a data e o nome do evento para o qual solicita os ingressos. 

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.  

Atenção: A retirada dos ingressos deverá ser feita a partir das 15h do dia do evento, na mesa de 

convidados da Santa Marcelina Cultura (localizada no boulevard da Sala São Paulo), 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: 12/02/2019 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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