SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 69/2019
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ZECA BALEIRO APRESENTA O SHOW INFANTIL
“ZORÓ ZURETA” – 04 E 05 DE MAIO – SESC SANTANA
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Informamos aos alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que recebemos 20 ingressos para o show infantil
Zoró Zureta com Zeca Baleiro, nos dias 04/05 (sábado – 20h) e 05/05 (domingo – 18h), no SESC Santana.

Show leva para o palco o universo lúdico de seus dois álbuns infantis, ‘Zoró (bichos esquisitos)’ e ‘Zureta’
No repertório, entre uma e outra surpresinha, ele reúne a bicharada esquisita de seu primeiro disco infantil
"Zoró" com as traquinagens das canções de "Zureta", o segundo álbum dedicado para as crianças (e para
os grandinhos também). No palco, Zeca Baleiro (voz e violão) estará acompanhado de Rogério Delayon
(guitarras, violão e bandolim), Pedro Cunha (teclados, sanfona e programações), Tata Fernandes (voz e
violão), Nô Stopa (voz e violão), Simone Julien (voz, flauta e sax) e Vange Milliet (voz e percussão). No
cenário eletrônico, animações criadas em diferentes técnicas fazem moldura para a grande festa que é este
show.
Cada aluno(a) poderá solicitar 02 ingressos SOMENTE para uma das datas oferecidas. Os 20 ingressos oferecidos
serão distribuídos entre os dois dias indicados, de acordo com a ordem de recebimento das solicitações.
Os(as) interessados(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 o dia 02/05 (quinta-feira)
às 12h.
Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a), a quantidade de
ingressos solicitada e o nome e a data do evento para o qual solicita os ingressos.
ATENÇÃO: A retirada dos ingressos reservados deverá ser feita a partir da hora que antecede a apresentação, na
bilheteria do SESC Santana, mediante apresentação de documento oficial com foto. 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.
Informações SESC Santana /Telefone: (11) 2971-8700
https://www.sescsp.org.br/programacao/188401_ZECA+BALEIRO#/content=saiba-mais
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: 29/04/2019
Atenciosamente, Equipe Pedagógica

