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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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Réveillon The Secret Beach 
revela o local de sua 

primeira e única edição 
no Rio de Janeiro

 
Demorou para o Réveillon 

The Secret Beach revelar aonde 
iria aterrissar. O local escolhi-
do é uma verdadeira joia rara, o 
Hotel Nacional, na praia de São 
Conrado. Pé na Areia, a primei-
ra e única edição da festa oferece 
conforto, alta gastronomia, open 
bar, line up nacional e interna-
cional e uma experiência ines-
quecível. O Hotel Nacional foi 
projetado por Oscar Niemeyer 
e tombado como Patrimônio da 
Humanidade, ainda conta com 
um paisagismo desenhado por 
Burle Marx, que é de cair o quei-
xo. A Praia de São Conrado será 
uma extensão da festa, que co-
meça no entorno da Piscina e 
no Jardim Burle Marx com full 
service. 

As primeiras notas musi-
cais de 2020 serão ao som do 
DJ Alemão CLAPTONE, que 
já ganhou o título de melhor 
DJ do mundo, logo após a ex-
clusiva queima de fogos. Mas, 
terá muita música brasileira, 
house, folia e diferentes sons 
com AdoroFrozen DJs, o bloco 
e grupo Fica Comigo - para re-
presentar o Carnaval do Rio -, 

Diskover, e os DJs Felipe Guga, 
Pedro Almeida e João Brasil. 

O serviço 5 estrelas da festa 
inclui open food com comidinhas 
e estações de Massa e Paella, 
Japonês, pizzas da Pizzaria 
Guanabara e o hamburger mus-
thave Jack Daniels Barbecue. 
Na carta open bar, vodka Grey 
Goose, Red Bull, Gim Bombay 
Sapphire, Johnnie Wal ker Red 
Label, Drinks Exóticos, Moscow 
Mule, Espumante Italiano Mar-
tini, cachaça, cerveja, suco, re-
frigerante e muito mais. 

Para quem gosta de pular 
ondas ou curtir até o dia ama-
nhecer já pode se preparar 
para a primeira e única edição 
do The Secret Beach. Foram 
6 Anos de White Rooftop, no 
Terraço Lagoon, com ingres-
sos esgotados e considerado 
um dos melhores Réveillons do 
mundo. A festa fez história na 
cidade e agora, pela primeira 
vez ganha novo local e forma-
to exclusivo. 

Serviço: 
Local: Hotel Nacional (Avenida 
Niemeyer, 769 - São Conrado) 
Data: 31/12 
Horário: A partir das 21 horas 
Ingressos: A partir de R$810 
Venda: http://www.ingressocerto. 
com/whiterooftop 

VENCEDOR DOS PRÊMIOS 
PULITZER, Grammy, Tony e 
com 11 indicações ao Oscar, A 
Cor Púrpura ganha versão musi-
cal inédita no Brasil e chega aos 
palcos paulistas após temporada 
no Rio de Janeiro, com direção 
de Tadeu Aguiar e versão bra-
sileira de Artur Xexéo. O espe-
táculo estreia no Theatro Net 
SP/Shopping Vila Olím pia 
(Rua Olimpíadas, 360 - Tel.: 
4003-1212). A superpro dução 
reúne 17 atores, 8 mú sicos, 90 
figurinos, um palco giratório de 
6 metros de diâmetro e uma es-
cada curva com sistema de tra-
velling em volta do cenário.
“A HISTÓRIA É UNI VER-
SAL: fala do ser humano, em es-
pecial das mulheres. É imediata 
a identificação com o momen-
to do país, onde há tantas his-
tórias de opressão às mulheres. 
A Cor Púrpura é um grande gri-
to de liberdade”, explica o dire-
tor e idealizador Tadeu Aguiar, 
responsável também pela ence-
nação de Bibi, uma vida em mu-
sical e Quase Normal.
ALICE WALKER foi a pri-
meira escritora negra a ganhar 
o Pulitzer pelo seu livro A Cor 
Púrpura, que continua contem-
porâneo ao retratar relações hu-
manas, de amor, poder, ódio, em 
um mundo pontuado por estru-
turais diferenças econômicas, 
sociais, étnicas e de gênero.
A COR PÚRPURA foi lançado 
em 1982. Com direção de Steven 
Spielberg, a obra foi adaptada 
para o cinema em 1985, rece-
bendo 11 indicações ao Oscar. A 
transposição para musical ocor-
reu em 2005, na Broadway. Em 
2016, houve uma nova monta-
gem, rendendo à produção 2 prê-
mios Tony e o Grammy de Melhor 
Álbum de Teatro Musical.
COM UM ELENCO em sua 
maioria escolhido por meio de 
testes, o musical apresenta a 
trajetória e luta de Celie (Letí-
cia Soares) contra as adversi-
dades impostas pela vida a uma 
mulher negra, na Geórgia, no 
decorrer da primeira metade 
do século 20. Na adolescência, 
a personagem tem dois filhos de 
seu suposto pai (Jorge Maya), 
que a oferece a um fazendei-
ro local para criar seus herdei-
ros (entre eles, Harpho - Alan 

Rocha), lavar, passar e traba-
lhar sem remuneração.
ELA É TIRADA à força do con-
vívio de sua irmã caçula Nettie 
(Ester Freitas) e passa a mo-
rar com o marido Mister (Sérgio 
Menezes). Enquanto Celie re-
signa-se ao sofrimento, Sofia 
(Lilian Valeska) e Shug (Flávia 
Santana) entram em cena, mos-
trando que há possibilidade de 
mudanças e novas perspectivas, 
esperança e até prazer.
A SAGA DE CELIE é perme-
ada por questões sociais de ex-
trema relevância até os dias  
atuais como a desigualdade, abu-
so de poder, racismo, machis-
mo, sexismo e a violência contra 
a mulher. Completam o elenco: 
Analu Pimenta (Squeak), Su za na 
Santana (Jarene), Eri ka Affonso 
(Doris), Cláudia Noe mi (Darlene), 
Caio Giovani (Grady Ensemble), 
Leandro Viei ra (Chefe da Tribo 
Olinka Ensemble), Gabriel Vi-
cente (Bob by Ensemble), Thór 
Junior (Pastor Ensemble), Renato 
Cae tano (Soldado Ensemble) e 
Nad jane Pierre (Solista da Igreja 
Ensemble).
“QUANDO ESTAVA em pré
-produção de Love Story, há 4 
anos, um amigo me ligou e per-
guntou se tinha personagem 
para ator negro. Ator é ator, ne-
gro, branco, japonês, gordo… 
Encenei a peça somente com ato-
res negros. Comprei os direitos 
de A Cor Púrpura - O Musical 
em 2018, quando procurava mais 
uma vez, algo que me provocas-
se como artista. Nos dias de hoje, 
acho importante falar sobre uma 
mulher que vence; sobre amor; 

representatividade negra e femi-
nina. A peça tem muito humor 
e é emotiva. É um texto de emo-
ção”, detalha Tadeu Aguiar, que 
já anuncia seus próximos espetá-
culos: Quando Eu For Mãe Quero 
Amar Desse Jeito e Os Rapazes da 
Banda, que versa sobre o univer-
so gay.
A DIREÇÃO MUSICAL é de 
Tony Lucchesi. São 32 números 
musicais, contando com as vi-
nhetas. “Tem uma parte do es-
petáculo que é ambientada na 
África. Para esse momento, abri 
as vozes, trabalhei com polifo-
nia, com outros sons, uma músi-
ca por trás da cena”, revela Tony. 
A COR PÚRPURA, com texto 
de Marsha Nornan, tem apre-
sentações às sextas, às 20h30; 
aos sábados, às 18 e 21h30 e do-
mingos, às 19 horas. Em janeiro 
e fevereiro, às sextas, às 20h30; 
aos sábados, às 17 e 21 horas e 
domingos, às 19 horas. No re-
cesso de fim de ano, não haverá 
apresentações nos dias: 27, 28 
e 29 de dezembro. Os ingressos 
custam 220 reais (plateia), 170 
reais (balcão nobre) e 75 reais 
(balcão). Espetáculo imperdível.
DESPEDINDO-SE da tem-
porada 2019, Homens no Divã 
tem apresentações nesta sex-
ta-feira, 20, às 17 horas, somen-
te para mulheres (homem não 
entra) e sábado, 21, às 21 ho-
ras, no Teatro-D (Rua João 
Cachoeira, 899, piso G-2 - 
Tel.: 3079-0451, Itaim-Bibi). 
Na comédia de Miriam Palma, 
comemorando quatro anos de su-
cesso, os dilemas masculinos são 
enfrentados no divã freudiano 

com muita interatividade com 
a plateia. Seus intérpretes são: 
Olivetti Herrera, Guilherme 
Chelucci e Darson Ribeiro, que 
também dirige. Marília Gabriela 
emprestou a voz para a temida 
psicanalista dra. Maczka.
DARSON RIBEIRO vive o exe-
cutivo Frederico Freitas Fer-
nandes, que está diante de uma 
tragédia no seu casamento de 
18 anos. Perturbado e deslocado 
na nova condição de solteiro-so-
litário-traído, busca a identida-
de perdida durante o período em 
que foi manipulado pela esposa. 
Os amigos têm papel decisivo em 
sua metamorfose, desde uma mu-
dança radical na forma de se ves-
tir, até a ida em lugares inusita-
dos vivendo situações inusitadas.
A PRODUÇÃO bem cuida-
da resulta dos desenhos criados 
por Darson Ribeiro para cená-
rio e figurinos, como a inspira-
ção para um divã na trompa de 
falópio, vermelho, concebido de 
forma elegante e instigante na 
intenção de situar os três ho-
menzarrões dentro do órgão se-
xual feminino. Dez persianas de 
madeira foram construídas es-
pecialmente para a cenografia.
O DIVÃ ROMPE as quatro pa-
redes e as mudanças de luz aju-
dam a criar os vários ambientes 
- academia, balada, sauna, apar-
tamento e consultório. O ritmo 
dinâmico da direção concebeu 
mais de uma dezena de trocas 
de roupa em 1h30 de ação, que 
já ultrapassou a casa de 150 mil 
espectadores. Os ingressos cus-
tam 60 reais e 30 reais (meia). 
Espetáculo imperdível.
A CENA LIVRE deseja ao pú-
blico leitor, espectador, artistas 
e amigos o melhor Natal e Feliz 
Ano Novo! Viva 2020!
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