Comunicado 157/2018
Assunto: Teatro “O Fantasma da Ópera”
Turmas: do 8º ano ao E.M.

Guarulhos, 23 de agosto de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Baseado no romance Le Fantôme de L’Opera de Gaston Leroux, o musical O Fantasma da
Ópera narra a história de uma misteriosa figura mascarada que vive nas catacumbas da Ópera de
Paris, aterrorizando a todos que vivem no teatro. Ele se apaixona pela jovem soprano Christine e usa
de todos os métodos para que ela se torne uma estrela dos palcos. Contudo o aristocrata Raoul e
amigo de infância de Christine, também se apaixona por ela. A história vai muito além de um triângulo
amoroso, mostra um gênio musical que devido à aparência não têm espaço na sociedade e a luta entre
o amor, ódio e a esperança.
Convidamos os alunos para assistirem a esse espetáculo.
Data: 07/10 (domingo).
Horário do início da peça: 20 horas
Duração do espetáculo: 2h30 (com intervalo de 15 minutos)
Horário de saída do Colégio: 18 horas (chegar por volta das 17h30, pois não será permitida a entrada
após o início do espetáculo e deveremos estar no local com 45 minutos de antecedência).
Horário de retorno ao Colégio: 23h30 (aproximadamente)
Local: Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista – São Paulo.
Valor: R$ 180,00 (incluso ingresso e transporte)
Forma de Pagamento: 3 cheques de R$ 60,00 (pré-datados para os dias 05/09, 05/10 e 05/11).
Atenção: seguindo normas da Diverte Cultural responsável pela organização do evento, uma vez
efetivado o pagamento não será possível a devolução integral ou parcial de valores.
Lugares disponíveis (que serão escolhidos no momento da entrega da adesão e do pagamento na
secretaria do Colégio): PLATEIA PREMIUM ESQUERDA: fileiras E, F, G, H, I e J = cadeiras 03 e 04;
fileiras K, L e M = cadeiras 01, 02, 03 e 04; fileiras O = cadeiras de 03 a 08; fileiras P e Q = 03 a 10.
Quantidade de Ingressos disponíveis: 40 (serão disponibilizados por ordem de adesão e pagamento
junto à secretaria do Colégio).
Outras orientações importantes: Não é permitida a entrada com máquinas fotográficas, filmadoras e
lanches. No local há lanchonete e loja de souvenir.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização em anexo e enviem à
secretaria, juntamente com o pagamento até o dia 31 de agosto (sexta-feira), impreterivelmente, pois precisamos da
resposta para confirmar ou cancelar o evento. Ressaltamos que serão necessárias 35 adesões no mínimo para viabilizar
o evento.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização
Autorizo meu/minha filho/a ____________________________________________________________ do
_______ a assistir a peça “O Fantasma da Ópera”, juntamente com a equipe do Colégio Novo Rumo no dia 07 de
outubro (domingo) no Teatro Renault na Av.: Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista – São

Guarulhos, ____ de __________________ de 2018.

__________________________________
Nome do Responsável

__________________________________
Assinatura do Responsável

