
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 155/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – CAMERATA ABERTA | LANÇAMENTO DO ÁLBUM 

SOBRELUZ (SELO SESC) – 15 DE AGOSTO ÀS 20H – SESC 24 DE MAIO   

 

Prezados(as) Alunos(as), 

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 10 

ingressos para o lançamento do álbum Sobreluz (Selo Sesc) da Camerata Aberta, no dia 15 de 

agosto (quinta-feira) às 20h, no SESC 24 de Maio. 

 

Desde 2010, um ensemble formado pela Escola de Música de São Paulo (EMESP Tom Jobim) empenha-se 

numa tarefa notável: a produção e a divulgação da música erudita contemporânea. Antes de completar 

uma década de trabalho, a Camerata Aberta já se consolida como referência em seu meio, com a 

realização contínua de concertos nacionais e internacionais, interpretando a música de câmara dos 

séculos XX e XXI. 

 

Este Sobreluz é o segundo CD da Camerata Aberta. Em 2012, com apenas dois anos de vida, o 

grupo gravou o CD Espelho D’Água, pelo Selo Sesc. Na ocasião, o conjunto então estreante já 

apresentava a coesão de grupos veteranos: o pioneirismo, um firme propósito e a excelência na 

execução musical. Em Sobreluz, temos uma seleção das obras de compositores que foram significativos 

na trajetória do conjunto, com destaque para os autores nacionais e interpretações exemplares com 

uma sonoridade própria e consolidada. 

 

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 as 

13h de HOJE (quinta-feira – 15/08). Cada aluno(a) poderá solicitar 01 (um) ingresso. 

 

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

de ingressos; nome e data 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.  

 

A venda de ingressos pela bilheteria virtual do SESC 24 de Maio já está ativa.  

(Entrada entre R$ 12,00 e R$ 40,00) 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/199770_CAMERATA+ABERTA#/content=saiba-mais  

Telefone: (11) 3350-6256 

Endereço do Sesc Bom Retiro: R. 24 de Maio, 109 - República, São Paulo - SP. 

 

ATENÇÃO: A retirada dos ingressos reservados deverá ser feita no SESC 24 de Maio com a Mariana 

Trindade, a partir da hora das 19h, mediante apresentação 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: 15/08/2019 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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