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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 58/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – NAVALHA NA CARNE & HOMENS DE PAPEL – 

THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO (INGRESSOS EXTRAS) 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

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

para as óperas Navalha Na Carne & Homens De Papel, para as datas e horários abaixo: 
 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE 

DE INGRESSOS 

NAVALHA NA CARNE  

&  

HOMENS DE PAPEL 

09/04/2022 (Sábado) 17:00 20 

10/04/2022 (Domingo) 17:00 40 

 

 

Encomendadas pelo Theatro Municipal de São Paulo, as duas óperas inéditas compostas por 

Leonardo Martinelli e Elodie Bouny serão apresentadas como double bill. Plínio Marcos nestes dois 

textos icônicos da dramaturgia brasileira se debruça sobre existências vistas como marginais, tanto 

nos anos 60 em que tais peças foram escritas, quanto nos dias atuais. Para trazer o trio Neusa 

Sueli, Vado e Veludo para um universo sonoro contemporâneo foi convidado o compositor 

Leonardo Martinelli, figura em ascensão na criação operística brasileira. Já para retratar em 

música as opressões sofridas por um grupo de catadores de papel, o Municipal convocou a 

compositora francesa nascida na Venezuela Elodie Bouny, que circula com maestria entre os 

universos popular e erudito. As encenações ficam a cargo de dois diretores de grande relevância na 

cena teatral paulista: Fernanda Maia (Navalha na Carne) e Zé Henrique de Paula (Homens de 

Papel). 

 

Os(as) interessados(as) deverão comparecer na Secretaria Acadêmica da EMESP (2º Andar – Sala 207) a 

partir do dia 08/04 (6ª Feira), no horário de atendimento da secretaria acadêmica ( 5ª e 6ª Feira – das 9:30 

às 11:30 e das 13:30 às 18:30; sábado – das 9:00 às 15:30) para retirar os ingressos PRESENCIALMENTE. 

Ressaltamos que os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada. Cada aluno(a) poderá retirar 

até 02 (dois) ingressos. 

 

NÃO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO OU RESERVA DE INGRESSOS POR E-MAIL.  

 

THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo. 
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos. 

DURAÇÃO TOTAL: Aproximadamente 3 horas (com intervalo). 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/plinio-marcos-navalha-na-carne-e-homens-de-papel-operas/ 

 

Conforme orientação do local, para assistir a este espetáculo é necessário seguir os protocolos 

de segurança estipulados no Manual do Espectador (acesse aqui), que incluem a 

APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO. 

 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
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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: 08/04/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

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