
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 28/2020 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO E SÃO 

PAULO COMPANHIA DE DANÇA – 05 E 06 DE MARÇO – THEATRO SÃO PEDRO 
 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  
 

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

para o evento abaixo: 
 

O BALÉ RAYMONDA E SUÍTE PERNAMBUCANA 

A Orquestra Jovem do Estado recebe a São Paulo Companhia de Dança para um programa 

especial no Theatro São Pedro. Com direção musical do maestro Cláudio Cruz, o espetáculo de 

música e dança, será apresentado nos dias 5, 6, 7 e 8 de março, com o balé Aparições, que reúne a 

Suíte Pernambucana e Ponteado, de César Guerra-Peixe, em coreografia inédita de Ana Catarina 

Vieira, e o balé Raymonda, de Alexander Glazunov, assinado pelo coreógrafo Guivalde 

Almeida.  

Tempo de Duração: 1h10 – 2 atos (com intervalo). Classificação Indicativa: Livre. 

LOCAL 

Theatro São Pedro - Rua Barra Funda, 171, Barra Funda 

DATA HORÁRIO 
QTDE. DE 

INGRESSOS 
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

05/03 (Quinta-Feira) 20:00 100 ingressos 
Até as 12:00 do dia 04/03 (Quarta-Feira) 

06/03 (Sexta-Feira) 20:00 100 ingressos 
 

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 no 

prazo mencionado acima. Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 ingressos para apenas uma das datas 

oferecidas. 
 

As solicitações serão atendidas por ordem de recebimento pela Secretaria Acadêmica. Todas as 

solicitações (presenciais e por e-mail) receberão um e-mail de resposta (alunos(as) contemplados(as) e 

não contemplados(as)). 

 

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

data do evento e quantidade de ingressos solicitada. 
 

Os(as) alunos(as) contemplados(as) deverão retirar os ingressos reservados na bilheteria do Theatro 

São Pedro a partir da hora que antecede cada apresentação, mediante apresentação de documento 

oficial com foto. 

 

Ressaltamos que o ingresso é intransferível, não podendo ser redistribuído a terceiros. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://theatrosaopedro.byinti.com/#/ticket/eventInformation/BHB6b_85Px5QNW8T0FNA  
 

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: 02/03/2020 

Atenciosamente, Equipe Pedagógica 
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