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A ORQUESTRA FILARMÔ-
NICA Carlos Gomes se apresen-
ta neste sábado, 14/11, às 18 ho-
ras, como atração do Teatro-D 
(Rua João Cachoeira, 899, 
piso G-2 - Tel.: (11) 3079-
0451, Itaim-Bibi).
A CORPORAÇÃO MUSICAL 
Carlos Gomes, fundada em 
1924, tem como patrono, o com-
positor brasileiro Carlos Gomes. 
Sob a coordenação artística e 
musical do jovem regente Eron 
Calabrezi, é um projeto que va-
loriza o ser humano por meio 
da música, proporcionando aos 
jovens, o estudo aprofundado 
numa oportunidade de se profis-
sionalizar. O projeto é composto 
por aulas, ensaios e masterclas-
ses, com professores de alto ní-
vel, preparando o jovem músico 
para o mercado de trabalho.
NESTE PRIMEIRO CON-
CERTO no Teatro-D, a forma-
ção da orquestra será de cor-
das, com a execução de obras 
de compositores conhecidos do 
grande público, como Mozart, 
por exemplo. No programa: Se-
renata Noturna de W. A. Mozart 
(24 minutos).
O CISNE, de C. Saint-Saens, 
tem como solista Rodrigo Men-
des. O Cisne faz parte da obra 
O Carnaval dos Animais, uma 
peça escrita em catorze movi-
mentos, cada um representan-
do um animal numa caminhada 
dentro de um zoológico. Por sua 
vez, O Cisne (XIII), foi o único 
movimento publicado antes da 
morte do compositor.
STELUTIS ALPINIS, de Ar-
turo Zardini,  tem como solis-
tas César Oliveira e Jéssica 
Leão. Este hino composto em 
Florença quando o povo e o com-
positor foram deslocados, devi-
do a ocupação da Alemanha na 
1ª Guerra Mundial, tornou-se 
um patrimônio da música popu-
lar mostrando o amor e o sacri-
fício extremo do povo Friulano. 
O drama diário de um povo em 
guerra: a perda de um ente que-
rido. Melodia e texto se unem 
em um momento de grande es-
piritualidade para fazer desta 
canção uma das mais belas pági-
nas da canção popular italiana.
PALLADIO, de Karl Jenkins, 
foi escrita em 1995 em refe-
rência ao arquiteto italiano 

renascentista Andrea Palladio. 
Composta em forma de concer-
to grosso (música barroca), fi-
cou ainda mais conhecida por 
ser utilizada em inúmeras cam-
panhas publicitárias.
O PROGRAMA TERMINA 
com Lascia ch’io pianga, de Han-
del, música barroca readapta-
da pelo compositor para a ópe-
ra Ronaldo, de 1711. É uma 
das árias mais famosas da épo-
ca, principalmente pelo grande 
equilíbrio do arranjo, e significa: 
Deixa-me chorar. O canto inten-
sifica a fala e a impressão. A mú-
sica calma soa quase como uma 
declamação. Os ingressos cus-
tam 30 reais e 15 reais (meia). 
Compras on-line pela https:// 
bileto.sympla.com.br/event/66889
DESDE SETEMBRO, o Cen-
tro de Pesquisa Teatral do Sesc-
SP oferece cursos livres vol-
tados às práticas corporais 
integradas às Artes Cênicas. Já 
aconteceram: Práticas de Li
berdade  O Corpo como Casa, 
Templo e Palco, com Ludmila 

Rosa, e Poemas no Corpo (dan-
ça), com Emilie Sugai. O tercei-
ro módulo é dedicado à Arte da 
Performance e tem Eleonora 
Fabião como professora.
PERFORMANCE: corpo como 
questão acontece de 17 a 26 de 
novembro, as terças e quintas-
feiras, das 17 às 20 horas, on-li-
ne. As inscrições podem ser feitas 
no site www.sescsp.org.br/cpt.
NESTE TERCEIRO MÓ DU-
LO pretende-se criar um espaço 
teórico-prático de estudo coletivo 
sobre a Arte da Performance. 
Nos encontros serão discuti-
dos conceitos e trabalhos de di-
versos artistas, e também serão 
propostas práticas psicofísicas e 
proposições para trabalhar a ex-
perimentação poética, a imagi-
nação política e o fortalecimen-
to mútuo.
A IDEIA PRINCIPAL dos 
Cursos Livres  Corpo é desen-
volver práticas que possibili-
tem aos participantes ampliar 
o próprio repertório corpo-
ral, exercitando a percepção, o 

alongamento, a elasticidade, e 
a criação de espaços poéticos no 
corpo. Para mais informações, 
acesse: www.sescsp.org.br/cpt. 
Redes sociais: instagram.com/
cptsesc, facebook.com/cptsesc, 
twitter.com/cptsesc e youtube.
com/cptsesc
COM PARTICIPAÇÃO es-
pecial de Sura Berditchevsky, 
Episódio  ato 1: A maldição, de 
Nelson Rodrigues, sob a direção 
de Antonio Quinet, estreia on- 
line. Estruturada como uma tra-
gédia grega ambientada no Rio 
de Janeiro, Peça-série-metragem 
Anjo Negro traz à tona o racismo 
estrutural que não poupa nin-
guém, colocando em cena o in-
consciente com seus paradoxos, 
paixões e crimes.
ESCRITA EM 1948, inicial-
mente censurada, Anjo Negro foi 
encenada pela primeira vez em 
1952, com atores brancos pin-
tados da cor preta para repre-
sentarem o elenco preto. A peça 
aborda o que pouco se falava no 
Brasil na época, onde o negro era 
sub representado, sempre como 
figurante ou com tom de humor. 
Classificada como mítica na dra-
maturgia Rodrigueana, que mes-
cla Eros e Tânatos, a montagem 
é uma versão brasileira do mito 
trágico de Medeia.
A IDEALIZAÇÃO e direção é 
de Antônio Quinet, psicanalista, 
psiquiatra, doutor em filosofia, 
dramaturgo e encenador. Quinet 
é professor universitário (UVA) 
e diretor da Cia Inconsciente em 
Cena. Tem vários livros publica-
dos no Brasil e alguns traduzi-
dos no exterior, além de autor de 
peças teatrais encenadas em di-
versas capitais do Brasil e algu-
mas cidades do mundo.
ANJO NEGRO apresenta uma 
criança negra morta velada por 
rezadeiras e coveiros. É o ter-
ceiro “anjinho” que morre de 
forma misteriosa. Ao longo da 
peça, o suspense do mistério vai 
sendo desvelado e outros confli-
tos por demasiado humanos vão 
aparecendo em sua radicalidade 
trágica, como o desvelamento do 
que estava oculto. E, o incons-
ciente vem à cena. Mais infor-
mações e ingressos no Sympla: 
https://beta.sympla.com.br/
eventos/teatro-espetaculo/
teatro-em-casa
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Eleonora Fabião em performance realizada antes da pandemia

Tortiglione à Bolonhesa 
e o Brownie de Chocolate 

Branco e Chips de Tortinha

Por conta da correria do dia 
a dia, estamos acostumados a 
preparar um cardápio mais sim-
ples durante a semana. O fato 
de não ter muito tempo para co-
zinhar não significa que não seja 
possível preparar receitas delicio-
sas e práticas. Para te ajudar nes-
sa missão, a marca Adria ensina 
como preparar duas receitas rá-
pidas e saborosas: o Tortiglione 
à Bolonhesa como prato princi-
pal, que fica pronto em menos 
de 30 minutos, e de sobremesa 
o Brownie de Chocolate Branco e 
Chips de Tortinha, que vai agra-
dar toda a família. Confira abaixo 
as duas receitas e aproveite com 
todos de casa. Afinal, os detalhes 
fazem a diferença!

Tortiglione à Bolonhesa

Ingredientes: 250 g de Torti glio-
ne  Grano Duro cozido, 100 g de 
carne moída, 1 dente de alho pi-
cado, 60 g de cebola picada, 200 g 
de molho de tomate, 2 colheres de 
óleo, sal e pimenta moída a gosto.

Modo de preparo: Frite a cebo-
la até dourar no óleo. Em segui-
da, adicione o alho e deixe dourar. 
Despeje a carne e deixe cozinhar 
juntamente com a cebola e o alho. 
Depois, adicione o molho de toma-
te e finalize com sal e pimenta a 
gosto. Depois que o molho estiver 
pronto, despeje cuidadosamen-
te sobre a massa cozida. Dica do 
Chef: Pode usar folhas de manje-
ricão para dar um sabor especial.

Brownie de Chocolate 
Branco e Chips de Tortinha

Ingredientes: 300 g de cho-
colate branco picado, 100 g 

de margarina sem sal, 1 xíca-
ra e meia (chá) de açúcar, 4 
ovos, 1 pitada de sal, 1 xícara 
e meia (chá) de farinha de tri-
go, 1 embalagem de Tortinhas 
Chocolate Suíço picadas (160 
g), 1 colher (chá) de fermento 
em pó.

Modo de preparo: Em um 
refratário, coloque o chocolate 
junto com a margarina e leve 
ao micro-ondas por 3 minutos, 
mexendo na metade do tempo. 
Mexa bem para obter um cre-
me liso e homogêneo. Na ti-
gela da batedeira, bata o açú-
car com os ovos e, aos poucos, 
acrescente o creme de choco-
late. Misture o sal, a farinha 
de trigo e as Tortinhas. Pré-
aqueça o forno em temperatu-
ra (180°C - 200°C) por 15 minu-
tos. Despeje a massa em uma 

assadeira retangular pequena 
(18 cm x 27 cm x 5 cm de al-
tura), untada e enfarinhada. 
Leve para assar por cerca de 45 
minutos ou até que esteja dou-
rado, com o centro ainda bem 
cremoso. Espere esfriar antes 
de cortar.

Rendimento: 18 porções.

Tempo de preparo: 20 minutos. 

Tempo de forno: 45 minutos.

Acesse também o site www.
adria.com.br e siga a marca nas 
redes sociais:

Facebook:  
www.facebook.com/
adriaalimentos
Instagram:  
www.instagram.com/adriaalimentos
Youtube: www.youtube.com/
channel/UCDZrwAxD6sbd-
maqGR9P00Q

Fotos: Divulgação

São Paulo tem 14 nomes concorrendo à Prefeitura
No total, a cidade de São 

Paulo tem 14 candidatos ao car-
go de prefeito. De acordo com as 
pesquisas de intenção de voto, 
a liderança está com Covas, 
com cerca de 32% da prefe-
rência do eleitorado, seguindo 
por Guilherme Boulos, Márcio 
Franca e Celso Russomano. 
Porém a lista de candidatos 
tem outros nomes, muitos que 
já ocuparam cargos públicos.  
Confira: 

Andrea Matarazzo (PSD)
Vice : Marta Costa

Paulistano, Andrea Mataraz-
zo tem 63 anos e é formado em 
administração de empresas. Ex-
vereador, foi líder da bancada do 
PSDB na Câmara Municipal de 
São Paulo até se filiar ao PSD, 
em março de 2016.

Matarazzo foi embaixador e 
ministro da Comunicação no go-
verno do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB). Em 
São Paulo, foi secretário de es-
tado de Energia, secretário de 
Cultura e presidente da Cesp. 
Durante a gestão Kassab foi 
subprefeito da Sé; secretário mu-
nicipal de Serviços e secretário 
das Subprefeituras.

Antonio Carlos (PCO) - 29
Vice: Henrique Áreas

Professor da rede pública esta-
dual, Antônio Carlos Silva tem 57 
anos, natural do Rio de Janeiro, 
mudou-se para São Paulo há pou-
co mais de 30 anos e integra a exe-
cutiva nacional do PCO.

Arthur do Val (Patriota) - 51
Vice: Adelaide Oliveira

Candidato do partido Pa-
triota, Arthur Moledo do Val 
tem 34 anos e estudou Enge-
nharia Química na Escola de 
Engenharia Mauá. Tornou-se 
empresário nos ramos de reci-
clagem de resíduos metálicos, 
transportes, combustíveis, cons-
trução civil e estacionamento.

Membro do Movimento Bra-
sil Livre (MBL), foi eleito depu-
tado estadual em São Paulo em 
2018 com 478.280 votos. O can-
didato também é conhecido por 
seu canal de internet, chamado 
“Mamãe Falei”, que tem cerca 
de 2,6 milhões de inscritos.

Bruno Covas (PSDB) - 45
Vice: Ricardo Nunes (MDB)

Candidato à reeleição, Bru-
no Covas tem 40 anos, natu-
ral de Santos e neto do ex-go-
vernador paulista Mário Covas. 
Advogado, formou-se em Direito 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e também em Economia 
na Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC) de São Paulo.

Eleito como vice-prefeito 
em 2016, assumiu a Prefeitura 
de São Paulo em abril de 2018, 
quando o então prefeito João 
Doria deixou o cargo para con-
correr ao Governo do Estado.

Covas foi deputado esta dual, 
secretário estadual de Meio 
Ambiente durante a gestão de 
Geraldo Alckmin no governo 
do estado, entre 2011 e 2014, 
ano em que foi eleito deputado 
federal. 

Em outubro de 2019, Covas 
foi internado no Hospital Sírio-
Libanês, em São Paulo, com eri-
sipela (infecção na perna), que 
evoluiu para trombose veno-
sa profunda (coágulos) na per-
na direita. Os coágulos subiram 
para o pulmão, causando o que é 
chamado de embolia.

Durante os exames, foi diag-
nosticado com câncer na cárdia, 
região entre o esôfago e o estô-
mago, com metástase no fígado 
e gânglios linfáticos. O prefeito 
passou por sessões de quimiote-
rapia e imunoterapia.

Em junho de 2020, durante 

a pandemia de coronavírus, 
Bruno Covas foi diagnosticado 
com Covid-19 e se recuperou.

Em 7 de agosto, o último 
boletim médico divulgado pela 
equipe responsável pelo trata-
mento de câncer de Covas infor-
mou que o prefeito continuaria 
realizando sessões de imunote-
rapia. A nona sessão do trata-
mento foi realizada em 12 de 
agosto. De acordo com o último 
boletim médico, Covas está com 
saúde em condições de realizar 
todas as atividades. 

Celso Russomanno (Repu-
blicanos) - 10
Vice: Marcos da Costa

Celso Russomanno é pau-
listano, tem 64 anos e está em 
sua terceira candidatura pela 
Prefeitura de São Paulo e no 
sexto mandato como deputado 
federal.

Em 2017, o candidato foi in-
vestigado por supostamente ter 
recebido R$ 50 mil da Odebrecht 
como recursos não contabiliza-
dos na campanha eleitoral de 
2010. Em 2018, o Ministério 
Público Federal (MPF) pediu 
que o inquérito fosse enviado à 
Justiça Eleitoral de São Paulo. 
Russomanno negou as acusações. 

Filipe Sabará (Novo) - 30
Vice: Maria Helena

O candidato Filipe Sabará 
tem 37 anos e se formou em 

marketing na faculdade São 
Paulo. Atuou como secretá-
rio municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da ci-
dade de São Paulo durante a 
gestão do prefeito João Doria 
(PSDB). A partir da eleição de 
Doria para o governo do Estado, 
passou a presidir o Fundo Social 
do Estado de São Paulo, onde fi-
cou até outubro de 2019. É fun-
dador da empresa de cosmé-
ticos naturais Reload Beleza 
Positiva, que reutiliza garrafas 
PET de água mineral como em-
balagem de produtos de beleza.

Guilherme Boulos (PSOL - 50)
Vice: Luiza Erundina

Guilherme Boulos é coorde-
nador nacional do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Teto 
(MTST) e membro da dire-
ção do movimento de esquer-
da “Frente Povo Sem Medo”. 
Nascido em São Paulo, tem 38 
anos, é Filósofo, professor, ati-
vista e psicanalista, graduou-
se em filosofia pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de 
São Paulo (FFLCH-USP), onde 
ingressou em 2000.

Especializou-se em Psicolo-
gia Clínica pela PUC/SP e tam-
bém é mestre em psiquiatria 
pela Faculdade de Medicina 
da USP. Atuou como profes-
sor da rede pública de ensi-
no do estado de São Paulo, da 
Faculdade de Mauá e da Escola 

de Educação Permanente 
do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Me dicina 
da Universidade de São 
Paulo (USP).

Em 2018, Boulos con-
correu à Presidência da 
República pelo PSOL. 

Jilmar Tatto (PT) - 13
Vice: Zarattini

Jilmar Tatto tem de 
55 anos, é formado em 
História pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Moema, interior 
paulista. Já foi deputado 
federal, deputado estadual 
e secretário municipal de 
São Paulo.

Na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, atuou 
como deputado estadual de 
1999 a 2003. Foi deputado 

federal por dois mandatos con-
secutivos, em 2006 e em 2010. 
Assumiu em 2013 para assumir 
o cargo de Secretário Mu nicipal 
de Transportes durante a ges-
tão de Fer nando Haddad (PT) 
na Prefeitura de São Paulo.

Joice Hasselmann (PSL) - 17
Vice: Ivan Leão Saven

Natural de Ponta Grossa, 
no Paraná, Joice Hasselmann 
é jornalista, eleita deputada fe-
deral em 2018. Como parlamen-
tar chegou a ser líder do gover-
no na Câmara dos Deputados, 
mas rompeu com o presidente  
e foi retirada de seu cargo, vin-
do a pleitear a prefeitura de São 
Paulo. 

Levy Fidelix (PRTB) - 28
Vice: Jairo Glikson

José Levy Fidelix da Cruz 
é jornalista, tem 68 anos e in-
gressou na política em 1985. 
Atuou como assessor da campa-
nha de Fernando Collor à pre-
sidência. Anos mais tarde criou 
o PRTB e se tornou presidente 
do partido.

Candidatou-se pela primei-
ra vez para a prefeitura de São 
Paulo em 1996, com o projeto 
do aerotrem, vindo a concorrer 
também em 2008, 2012 e 2016. 
Também se candidatou ao go-
verno do estado e à presidência 
em 2010 e em 2014.

Márcio França (PSB) - 40
Vice: Antonio Neto

Márcio França foi governador 
de São Paulo, durante oito me-
ses em 2018 quando o então go-
vernador Geraldo Alckmin con-
correu à presidência. Nas cido em 
São Vicente, França tem 57 anos 
e é formado em Direito. Foi vere-
ador de São Vicente (1992 e 1996) 
e prefeito da cidade por dois man-
datos. Em 2017, assumiu como 
deputado federal. Foi coordena-
dor das campanhas à presi-
dência de Anthony Garotinho 
(2002) e Eduardo Campos (2014). 
Atuou como secretário de Tu-
rismo (2010) e secretário de De-
senvolvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (2015) 
do estado de São Paulo. 

Marina Helou (Rede) - 18
Vice: Marco Di’Preto

Marina Helou tem 33 anos e é 
formada em administração públi-
ca pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Ela tem especialização 
em negócios e sustentabilidade e 
é mãe de um menino de 3 anos.

Em 2018 foi eleita deputa-
da estadual. Na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp), 
atua em favor da primeira in-
fância, da Segurança Pública, da 
água e do direito ao saneamento e 
também na defesa dos direitos das 
mulheres no Estado de São Paulo.

Orlando Silva (PCdoB) - 65
Vice: Andrea Barcelos

Natural da Bahia, Orlando 
Silva tem 49 anos,  foi ministro 
dos Esportes entre 2006 e 2001, 
durante o governo da presiden-
te Dilma Rousseff. Também foi 
vereador de São Paulo (2013-
2015) e está no segundo manda-
to como deputado federal.

Vera Lúcia (PSTU) - 16
Vice: professor Lucas

Natural de Inajá, em Per-
nambuco, Vera Lúcia tem 52 
anos e foi candidata pelo partido 
à presidência da República em 
2018, Foi presidente estadual do 
PSTU no estado de Sergipe. É 
formada em Ciências Sociais em 
Sergipe e trabalhou como garço-
nete e datilógrafa. Integrou mo-
vimentos sindicais e estudantis.
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