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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 68/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ÓPERA CAFÉ – THEATRO MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO  

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

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

a Ópera Café, para as datas e horários abaixo: 
 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE 

DE INGRESSOS 

ÓPERA CAFÉ 
03/05/2022 (3ª Feira) 20:00 40 

04/05/2022 (4ª Feira) 20:00 40 

 

 

A partir do libreto de Mário de Andrade e de sua provocação teórica por uma ópera coral, na qual 

grupos da sociedade fossem retratados enquanto coletividade e não enquanto indivíduos, 

convidamos o compositor Felipe Senna para uma novíssima criação. O libreto, que gira em torno 

da crise de 1929 que paralisou os portos, expulsou os camponeses das fazendas e provocou uma 

revolução popular, será em parte atualizado. Integra as celebrações do centenário da Semana de 

Arte Moderna. Esta será, depois da experiência de Hans-Joachim Koellreutter nos anos 1990, uma 

abordagem contemporânea e fresca deste texto tão instigante de Mário de Andrade. 

 

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

partir do dia 25/04 (2ª Feira), no horário de atendimento da secretaria acadêmica (de 2ª a 6ª Feira – das 9:30 

às 11:30 e das 13:30 às 18:30; sábado – das 9:00 às 15:30) para a retirada dos 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: LIVRE. 

DURAÇÃO TOTAL: 90 minutos. 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/opera-cafe-de-felipe-senna/ 
  

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. 

 

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.  

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/opera-cafe-de-felipe-senna/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
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Contatos da Secretaria:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br          

Data do envio: 20/04/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

