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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 26/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – TONINHO FERRAGUTTI E NAILOR PROVETA – 

CONCERTO ESPELHO DO SOM – 19 DE FEVEREIRO – 20h – THEATRO SÃO PEDRO 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 30 (trinta) 

ingressos para o evento Toninho Ferragutti e Nailor Proveta – Concerto Espelho do Som no 

Theatro São Pedro, no dia 19 de fevereiro às 20h. 

 

Toninho Ferragutti (acordeom) e Nailor Proveta (clarinete e sax alto) lançam Espelho do Som, disco 

autoral com arranjos inéditos dos dois instrumentistas. No repertório, músicas no novo álbum, que será 

lançado em formato físico e digital também a partir do dia 19. 

 

Cada um se espelha na ancestralidade do outro, nas recordações comuns, na experiência de carreiras 

intensas e, principalmente, na musicalidade sensível e extremamente competente que fazem destes dois 

artistas verdadeiros pilares musicais contemporâneos. 

 

Cada aluno(a) poderá solicitar até 04 ingressos para o evento. 
 

Para fazer a solicitação dos ingressos, os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail para 

secretaria.ingressos@emesp.org.br até as 15h do dia 17/02 (quinta-feira). As solicitações serão 

respondidas por ordem de recebimento. É necessário informar no e-mail: nome completo do(a) 

aluno(a), quantidade de ingressos, nome e data do evento. 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO, ENTRE NO SITE:  

https://theatrosaopedro.org.br/evento/?id=29046 

 

LOCAL: Theatro São Pedro – Rua Barra Funda, 171 – Barra Funda  

DIA: 19 de fevereiro 

HORÁRIO: 20:00 

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE 

 

SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR O COMPROVANTE DE VACINAÇÃO NA ENTRADA 

DO EVENTO. 

 

Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, 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 do envio: 15/02/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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