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COM COREOGRAFIAS adap
tadas ao protocolo de ações contra 
a Covid19, atores com máscara e a 
realidade do cotidiano da pandemia 
inserida no espetáculo, tanto na 
encenação como no texto, o clássi
co musical Cinderella faz tempo
rada de 8 a 16 de maio, aos sábados 
e domingos no Teatro Bradesco 
(Rua Palestra Itália, 500, 3º 
piso/Bourbon Shopping São 
Paulo). Responsável pela direção 
geral e adaptação, Billy Bond tra
tou de incluir, em algumas cenas, 
de forma sutil, marcações ressal
tando a importância do uso do ál
cool gel e do distanciamento social.
O TEATRO BRADESCO se 
adaptou ao novo momento e redu
zirá sua lotação em conformidade 
com orientações dos governos mu
nicipal e estadual de São Paulo, 
que originalmente é de 1.459 lu
gares para 580 pessoas por sessão. 
A sanitização é feita por uma em
presa credenciada e especializada, 
com produtos específicos sugeri
dos nos protocolos das autorida
des antes dos espetáculos.
A HISTÓRIA. Depois da morte 
da mãe, a jovem Cinderella vai vi
ver com o pai na casa da madras
ta e suas duas filhas, as três inve
josas de sua beleza. Maltratada e 
obrigada a fazer os serviços do
mésticos, ainda era alvo de de
boches e malvadezas até que en
contra sua fada madrinha.
UM ENCANTO leva Cinderella 
ao baile promovido pelo prínci
pe, que está à procura de uma 
princesa entre as moças do rei
no. Com 26 atores, 16 pessoas 
no corpo de baile e orquestra ao 
vivo, o musical tem 180 figuri
nos e quatro cenários princi
pais. Em Cinderella, em média 
48 profissionais trabalham du
rante a sessão, do maquiador à 
produtora, passando por técni
cos, atores e bilheteiros.
O MUSICAL é uma adapta
ção de Billy Bond e Lilio Alonso 
para o livro dos Irmãos Grimm. 
Cinderella tem os diálogos e 
as músicas cantadas em portu
guês, além de efeitos especiais e 
de iluminação. Para criar o clima 
e envolver o público no mundo da 
fantasia, o espetáculo lança mão 
de recursos como gelo seco, ilu
sionismo e aromas diferenciados.
TELÕES EXIBEM tecnolo
gia de última geração (como 4D) 

com o intuito de fazer a plateia 
se sentir parte do espetáculo. 
Entre os truques, os destaques 
são a levitação e o voo de um fan
tasma, num recurso ilusionista. 
São 37 músicas especialmente 
compostas para ilustrar as ce
nas. “Sempre tentamos contar 
a história como foi escrita origi
nalmente pelo autor. A tecnolo
gia moderna, como os telões de 
LED, os efeitos especiais, os ce
nários e figurinos e a música aju
dam a narrar a história e a pren
der o espectador, principalmente 
as crianças, que são muito inteli
gentes”, afirma Billy Bond.
BILLY REVELA que a partir 
dos anos 2000 sedimentou seu 
formato de encenar espetáculos 
musicais com total liberdade de 
criação. Italiano naturalizado 
argentino, o aclamado diretor 
é também responsável pela en
cenação de Mágico de Oz, Natal 
Mágico, Peter Pan, Cinderella e 
Os Miseráveis, entre outros.
CINDERELLA reúne em seu 
elenco (Madrastra)  Yasmine 
Mahfuz, (Cinderella)  Vanessa 
Ruiz,  (Príncipe Henry)  Die
go Luri, (Rei Rupert)  Luiz Pa
cini, (Irmã  Criselda)  Luana 
Marthins, (Irmã  Anastácia)  
Ana Luiza, (Fada Boa)  Paula 
Canterini, (Nemesio Assistente 
do Rei)  Marcio Yacoff e (Guar
da/Mensajeiro)  Ítalo Ro dri
gues. Apresentações aos sába
dos e domingos, às 11h30 e 16 
horas. Haverá sessão no dia 14 
(sextafeira), às 16 horas. Os in
gressos custam de 70 reais a 160 
reais.

UMA NOITE DE VALORI-
ZAÇÃO da cultura brasilei
ra. Assim pode ser definida a 
2ª edição do Prêmio Arcanjo de 
Cultura, que teve cerimônia digi
tal realizada em 28 de abril no ca
nal Blog do Arcanjo no YouTube 
(http://bit.ly/YouTubeArcanjo).
“NOSSO OBJETIVO é cele
brar os artistas que fizeram a 
diferença no desafiante ano de 
2020”, afirmou o jornalista, crí
tico e idealizador Miguel Arcanjo 
no começo da transmissão. Ao 
todo 30 nomes foram premiados, 
entre eles Elza Soares, Fábio 
Porchat, Satyros, Lázaro Ramos, 
Babu Santana, Thelma Assis e 
Angela Ro Ro. Todos fizeram dis
cursos emocionantes na cerimô
nia, marcada pela diversidade.
FORAM QUATRO VENCE-
DORES em cada uma destas 
seis categorias: Artes Visuais, 
Cinema, Música, Redes, Strea
ming TV e Teatro. Já a cate
goria Especial teve 6 premia
dos. Homenageada na categoria 
Especial, Elza Soares elogiou as 
“mulheres poderosas” do júri e 
declarou: “Viva a cultura e os 
artistas que resistem”.
DANILO SANTOS DE MI-
RANDA, diretor regional do 
Sesc São Paulo, vencedor em 
Artes Visuais, agradeceu “ao 
querido jornalista e crítico Mi
guel Arcanjo Prado em nome de 
toda a equipe do Sesc”. Em ci
nema, Bárbara Paz ofereceu a 
Héctor Babenco a vitória pelo 
documentário sobre o cineasta: 
“Babenco lá em cima deve estar 
orgulhoso”, falou. “Este prêmio 

mostra que existe vida teatral 
na pandemia”, declarou Nicole 
Puzzi, atriz do Satyros, vence
dor em Teatro com A Arte de 
Encarar o Medo e Redes com o 
Festival Satyrianas.
O RAPPER INDÍGENA Ku
nu mi MC, vitorioso em Música, 
discursou: “Espero que as portas 
se abram cada vez mais para os 
povos indígenas”. Já em Redes, 
Maria Zilda Bethlem se emocio
nou: “Essa live da alegria eu in
ventei do nada no começo da 
pandemia, porque achei que as 
pessoas estavam muito sozinhas 
e tristes. Fiz por amor e não es
perei nada em troca. Então, re
ceber um prêmio me deixa não 
só emocionada e honrada como 
muito surpresa”.
UM DOS MOMENTOS mais 
emocionantes da noite foi a ho
menagem aos artistas que mor
reram no último ano bem como 
a vitória de João Acaiabe em 
Streaming TV. “O meu pai tinha 
uma frase que era feche os olhos 
e entre na história. Agora, meu 
pai fechou os olhos para entrar 
para a história”, declarou sua fi
lha, Thays Acaiabe.
OUTRO DESTAQUE ficou 
por conta da vitória de Falas 
Negras em Streaming TV. “É 
um marco na história da TV 
brasileira, feito por uma equipe 
apaixonada e um elenco espeta
cular. O Prêmio Arcanjo é um 
sopro de resistência para a cul
tura”, disse Lázaro Ramos, que 
dirigiu o especial na Globo. “O 
Prêmio Arcanjo é um marco na 

cultura neste momento tão di
fícil”, definiu a cantora Ângela 
Ro Ro, homenageada na catego
ria Especial.
O JÚRI do Prêmio Arcanjo de 
Cultura é presidido por Miguel 
Arcanjo e conta com os espe
cialistas Adriana de Barros, 
Bob Sousa, Elba Kriss, Hubert 
Alquéres e Zirlene Lemos. Ivam 
Cabral assina a direção artísti
ca, com direção de produção de 
Hernan Halak e Bob Sousa, pro
dução executiva de Elen Londero 
e Gustavo Ferreira, e direção 
de vídeo de Anderson Jesus, da 
Iracema Rosa Filmes. O Troféu 
Arcanjo é criação da artista plás
tica Telumi Hellen. O 2º Prêmio 
Arcanjo de Cultura conta com 
apoio do Edital Proac Expresso 
Lei Aldir Blanc e da Adaap.
A 1ª EDIÇÃO do Prêmio Ar
canjo de Cultura foi em 18 de de
zembro de 2019, em noite his
tórica no Theatro Municipal de 
São Paulo, com presença de toda 
a classe artística. Idealizador e 
diretor da premiação, Miguel 
Arcanjo dirige desde 2012 o site 
Blog do Arcanjo, três vezes eleito 
um dos melhores no jornalismo 
cultural brasileiro pelo Prêmio 
Comuniquese e que acumula 2 
milhões de visitantes únicos.
PARABÉNS AOS VENCE-
DORES do 2º Prêmio Arcanjo 
de Cultura 2020. Nas redes so
ciais: Instagram: @premioar
canjo @miguel.arcanjo #pre
mioarcanjo e YouTube:  http://
bit.ly/YouTubeArcanjo. Site: 
www.blogdoarcanjo.com

A PARTIR DO ENCONTRO 
de cinco artistas, com trajetó
rias diversas, interessadas em 
diferentes linguagens artísticas 
em que o foco é o trabalho do in
térprete, nasceu o Vulcão (cria
ção e pesquisa cênica). Formado 
por Elisa Volpatto, Livia Vilela, 
Paulo Salvetti, Rita Grillo e 
Vanessa Bruno, o coletivo co
memora em maio de 2021 cinco 
anos, sempre colocando em cena 
criações autorais.
PARA MARCAR A DATA des
de a estreia do primeiro tra
balho conjunto, as encenações 
simultâneas de dois solos A 
Dor e Pulso, no palco do Sesc 
Consolação, em maio de 2016, 
serão realizados vários eventos, 
todos virtuais, que celebram 
o que passou e apontam o que 
está sendo preparado.
PARTE DA PROGRAMAÇÃO 
foi contemplada pela Lei Aldir 
Blanc (Lei 14.017/2020), Módulo 
I, Maria Alice Vergueiro, atra
vés do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura 
e Prefeitura Municipal de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura.
EM 30 DE ABRIL foi transmi
tida sessão especial de Águas do 
Mundo, no https://www.youtube. 
com/user/corporastreado. A atriz 
e diretora Vanessa Bruno fez, 
em Águas do Mundo, uma atu
alização cênica do romance Uma 
Aprendizagem ou O Livro dos 
Prazeres de Clarice Lispector no 
qual o público acompanha sua 
travessia na partilha da solidão, 
do habitar seu próprio corpo e 
desejo para ampliar a capacida
de de amar sua própria existên
cia de ser mulher e ser humano 
no mundo.
ENTRE AS VÁRIAS referên
cias míticas que a obra literária 
faz, tais quais o mito de Eros e 
Psiqué, a Odisseia de Homero e 
a ninfa Lorelei da mitologia ale
mã, a peça explora a reversão do 
mito bíblico do pecado original 
e confere à mulher a entrada 
no Paraíso e descoberta da vida 
através do prazer. Em dezembro 
de 2020, seguindo todos os pro
tocolos de segurança impostos 
pela pandemia da Covid19, a 
equipe produziu, num teatro va
zio, a transmissão especial onli
ne do espetáculo que foi exibida.
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Cena do musical Cinderella
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Elza Soares, categoria especial do Prêmio Arcanjo de Cultura 2020

Dicas para hotéis e pousadas 
reforçarem a limpeza 
durante a pandemia

Dentro da gestão hoteleira, 
a higienização dos quartos sem
pre esteve entre as prioridades. 
Mas com a pandemia, este item 
se tornou ainda mais importan
te. E para oferecer uma expe
riência de excelência em hospe
dagem, hotéis e pousadas devem 
levar em consideração a saúde 
dos hóspedes.

Por isso, Eliene Alves, go
vernanta do Faial Prime Suítes, 
separou algumas dicas de como 
limpar e desinfetar rapidamen
te áreas inteiras. São cuidados 
que intensificam padrões de hi
giene para aumentar a proteção 
de funcionários e clientes, que 
também podem ser adaptados 
para lojas, saguões, academias, 
shoppings, entre outras áreas 
públicas.

Todas as sugestões atendem 
a normas e comportamentos de 
hospitalidade, ideais para en
frentar os desafios de saúde e se
gurança apresentados pelo atual 
ambiente pandêmico. Confira:

•Aumento na proporção dos 
produtos na diluição para a lim
peza do quarto e principalmente 
no banheiro;
•Limpeza de maçanetas, con
troles, botões de energia, tele
fone e torneiras com álcool 70% 
aplicado com borrifador e espa
lhado com flanela, para maior 
distribuição do produto;
•Após a limpeza do quarto a 
luva utilizada é descartada 
apropriadamente junto com a 
máscara e o ambiente é lacrado 
com selo;

•Troca diária de enxoval, inclu
sive em permanências;
•Envelopamento dos produtos 
e das louças servidos no café da 
manhã, almoço e jantar;
•Dê preferência a pisos vinílicos 
nos quartos, proporcionando o 
conforto do piso quente com a pra
ticidade de limpeza do piso frio;
•Ares condicionados individuais 
por quarto, com filtro limpo em 
cada nova hospedagem;
•E para reforçar as medidas 

de higienização no combate a 
Covid19, você também pode 
usar a luz ultravioleta. Ela tem 
capacidade de eliminar 99% de 
vírus e bactérias de superfícies 
duras e outros itens mais difí
ceis de limpar, tudo sem a ne
cessidade de produtos químicos. 
O equipamento pode ser utiliza
do para limpar malas, telefones, 
brinquedos, teclados, podendo 
ser aplicado de modo geral, ex
ceto na pele.
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Especialista ensina rotina de higienização que pode ser adaptada 
também pelo comércio, em lojas e escritórios

Continue doando, 
continue acreditando
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Com alta do IGP-M para mais de 32%, 
Secovi-SP recomenda a negociação do aluguel

O IGPM (Índice Geral de 
Preços  Mercado), principal 
índice utilizado para a corre
ção dos valores dos alugueis 
residenciais na cidade de São 
Paulo, alcançou o percentual de 
32,02%, o maior dos últimos 18 
anos. Com isso, o valor do alu
guel residencial de contratos em 
andamento, com aniversário em 
maio e correção pelo IGPM po
derá ser reajustado em 32,02% 

Diante disso, a recomen
dação do SecoviSP continua 
sendo a negociação. Adriano 
Sartori, vicepresidente de 
Gestão Patri monial e Locação 
do SecoviSP, acredita que, se o 
imóvel é ocupado por um bom 
inquilino, o proprietário deve 
preferir negociar a ter seu imó
vel vazio e arcar com os custos 
de manutenção como condomí
nio e IPTU até encontrar um 
novo inquilino. 

Sartori acredita que loca
tário e locador podem chegar 
a um percentual de reajuste 
que seja bom para ambas as 
partes. “Sabemos que boa par
te dos locadores utilizam o va
lor do aluguel do imóvel como 
renda familiar ou complemen
to de aposentadoria. Por isso, 
nem sempre consegue dispen
sar o reajuste ou mesmo dar 
desconto por um longo perío
do, pois também conta com o 
do valor da locação. Portanto, 
é importante a negociação”, 
conclui.

Cálculo de reajuste

Mesmo com a alta nos últi
mos meses, o IGPM ainda é um 
dos principais indicadores uti
lizado para reajuste do contra
to de locação, por ser divulgado 

dentro do mês de referência. 
Caso a opção seja por aplicar o 
reajuste integral pelo IGPM, o 
SecoviSP divulga mensalmente 
o fator de atualização, que, no 
caso, é de 1,3202. Por exemplo, 
para atualizar um aluguel de R$ 
1.500,00 que vigorou até abril 
de 2021, realizase a multiplica
ção de R$ 1.500,00 por 1,3202, 
que resultará em R$ 1.980,30, 
correspondente ao valor a ser 
pago no final do mês de maio ou 
início de junho de 2021.

Confira os reajustes dos últi
mos meses:

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668

Contrato com aniversário 
em junho/2020 e pagamento em 
julho/2020: 1,0651

Contrato com aniversário 
em julho/2020 e pagamento em 
agosto/2020: 1,0731

Contrato com aniversário 
em agosto/2020 e pagamento 

em setembro/2020: 1,0927
Contrato com aniversário 

em setembro/2020 e pagamento 
em outubro/2020: 1,1302

Contrato com aniversário 
em outubro/2020 e pagamento 
em novembro/2020: 1,1794

Contrato com aniversário 
em novembro/2020 e pagamen
to em dezembro/2020: 1,2093

Contrato com aniversário 
em dezembro/2020 e pagamen
to em janeiro/2021: 1,2452

Contrato com aniversário 
em janeiro/2021 e pagamento 
em fevereiro/2021: 1,2314

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2021 e pagamento 
em março/2021: 1,2571

Contrato com aniversário 
em março/2021 e pagamento em 
abril/2021: 1,2894

Contrato com aniversário 
em abril/2021 e pagamento em 
maio/2021: 1,3110

Contrato com aniversário 
em maio/2021 e pagamento em 
junho/2021: 1,3202
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Com alta do IGP-M, negociação deve prevalecer na correção 
dos valores do aluguel residencial


