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NESTA TEMPORADA ON-
LI NE, ou melhor, espetáculos 
na quarentena, podemos assistir 
Ato a Quatro, disponível pela 
Catraca Livre. A peça foi indica-
da em duas categorias no Prêmio 
Aplauso Brasil: Melhor Atriz 
para Nicole Cordery e Melhor 
Figurino para Chris Aizner. Ato 
a Quatro fez temporada em 
2017 no Sesc Pinheiros e tem di-
reção de Bruno Perillo.
NA MONTAGEM, a ex-atriz 
Alice trabalha como cuidadora 
em uma clínica e enfrenta o des-
gaste de sua relação com o ator 
Tom, que ensaia uma peça na 
qual vive o amante de Natasha, 
uma atriz determinada e seduto-
ra. Durante o processo, os papéis 
se confundem agravando a crise 
na relação com Alice, que precisa 
lidar ainda com enfermeiro Jack, 
que nutre uma obsessão pela ex
-atriz e começa a segui-la.
A PROGRAMAÇÃO online 
também apresenta na quaren-
tena French Kiss O Musical, 
com Renata Ricci. O público 
acompanha as aventuras e des-
venturas de uma cantora de ca-
baré que percorre o mundo em 
busca de seu grande amor.
RECHEADO de bom humor e 
de brincadeiras com situações 
do cotidiano, a personagem de 
Renata entoa versões em francês 
de clássicos como Kiss, do cantor 
norte-americano Prince, Is This 
Love, de Bob Marley, Chocolate, 
de Tim Maia, e Tatuagem de 
Chico Buarque, em versões 

assinadas por Edgar Duvivier. 
Para mais informações, acesse: 
www.catracalivre.com.br
O THÉÂTRE DU SOLEIL 
também apresenta sua progra-
mação online. A companhia diri-
gida por Ariane Mnouchkine dis-
ponibilizou acesso a espetáculos, 
filmes e entrevistas. Fundado em 
1964 e sediado na Cartoucherie 
de Vincennes, nos arredores de 
Paris, desde 1970, o Théâtre du 
Soleil caminha na contramão dos 
códigos realista e psicológico, in-
veste em trabalho físico vigoroso 
(com destaque para o expressivo 
uso de máscaras), valoriza uma 
cena ritualizada, oscila entre a 
produção de textos próprios (com 
dramaturgia assinada por Hélène 
Cixous) e a montagem de outros 
já existentes e reúne atores de di-
ferentes partes do mundo.

ENTRE AS ENCENAÇÕES 
que podem ser conferidas estão: 
1789 - uma das mais importan-
tes da companhia, realizada em 
1970, que evoca o contexto da 
Revolução Francesa numa es-
trutura em que os atores sur-
gem, em determinados momen-
tos, misturados em meio ao 
público - e Os Náufragos do 
Louca Esperança -  criação de 
2010, concebida a partir de ro-
mance póstumo de Júlio Verne 
e apresentada no Brasil, que re-
mete à conexão de Mnouchkine 
com o cinema.
ESSE ELO é evidenciado ain-
da através da realização de fil-
mes como Molière (1978), que 
também está à disposição do es-
pectador. Para mais informa-
ções sobre a programação, aces-
se: www.theatre-du-soleil.fr/fr/
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Cena da peça Ato a Quatro
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Cena da peça Os Náufragos do Louca Esperança

Costa Cruzeiros anuncia 
novas regras de remarcação 

e cancelamento para as 
temporadas 2020 e 2021

A Costa Cruzeiros anun-
cia novas regras para remarca-
ções e cancelamentos de seus 
roteiros pelo mundo. Os hós-
pedes com reservas em cruzei-
ros internacionais, com embar-
ques programados até o dia 30 
de novembro de 2020, poderão 
remarcar ou cancelar a viagem 
em um período de até 48 horas, 
antes da partida do navio. Não 
haverá penalidade.

Já os cruzeiros da Costa 
para a temporada 2021, que 
tem início no dia 1º de dezem-
bro deste ano, poderão ser re-
marcados ou cancelados até o 
dia 8 de julho de 2020, sem in-
cidência de penalidade. Esse be-
nefício contempla os roteiros 
internacionais e os cruzeiros da 
temporada brasileira.

As novas regras de remar-
cação e cancelamento da Costa, 
passam a valer para as reser-
vas realizadas desde o dia 23 de 
abril de 2020.

Os cruzeiros da Costa estão 
em Reais e podem ser parcela-
dos em até 10 vezes, sem ju-
ros no cartão de crédito. Mais 
informações no site www.cos-
tacruzeiros.com.br e também 
no portal Costa Extra (www.
costaextra.com.br), exclusivo 
para as agências de viagens.
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Novas normas são válidas para reservas feitas, 
desde o dia 23 de abril deste ano

Área externa do navio Costa Pacífica

Dicas para economizar na conta de luz
Ficar em casa deixou de ser 

uma opção para se tornar uma 
questão de cuidado com a família 
e com o próximo, mas da mesma 
forma que passamos mais tem-
po reclusos, as contas de água e 
luz tendem a crescer. Ainda não 
se sabe ao certo por quanto tem-
po mais, o distanciamento social 
vai fazer parte da rotina das pes-
soas. Nesse período de tantas in-
certezas, os custos fixos da casa, 
podem afetar diretamente no or-
çamento familiar.

Bianca Amaral, diretora da 
TempoTem, startup brasileira 
de soluções de manutenção de 
casa e automóveis, explica que, 
a partir de pequenas mudan-
ças de hábitos já é possível ter 
uma redução nessas despesas. 
“Temos, dentro de casa, diver-
sos aparelhos que ficam cons-
tantemente ligados na tomada. 
Porém, muitos deles, como o ro-
teador de internet e aparelhos 
de TV a cabo não podem ser des-
ligados, mas a recomendação é 
que os outros sejam tirados da 
tomada quando não estão sen-
do utilizados”. Para facilitar, é 
possível utilizar um nobreak, 
ou até mesmo um filtro de linha 
com botão para desligar.

Entre os aparelhos que mais 
consomem energia estão o home 
theater e aparelhos de som que 
utilizam muita potência. O vídeo 
game também entra na lista, por 
ser um aparelho que constan-
temente precisa ser resfriado, 
mesmo quando está em stand 
by, devido a sua memória inter-
na e o HD de armazenamento. 

Para quem está cumprin-
do Home Office, deixar o note-
book carregando durante o uso 
não é um problema. A maio-
ria dos modelos atuais, contam 
com um dispositivo que inter-
rompem a carga quando a ba-
teria está completa, mas pela 
questão da vida útil da bate-
ria, é importante consultar o 
fabricante. 

A sobrecarga na instalação 
é outro motivo que pode ele-
var o consumo de eletricidade. 
Geralmente, esse é um proble-
ma de imóveis antigos, com a 
fiação fora do padrão e normas 
atuais. Os projetos antigos não 
abrangem tantos circuitos, pos-
suem poucas tomadas e não fo-
ram projetados para receber 
tantos equipamentos conecta-
dos, simultaneamente, como: 
máquina de lavar e secar roupa, 

forno elétrico, micro-ondas e 
outros aparelhos potentes.

O mesmo vale para o mode-
lo do chuveiro, durante as épo-
cas mais frias do ano, a incidência 
de queima do chuveiro costuma 
crescer, um dos motivos para isso 
acontecer, é o uso excessivo do 
produto, tempo de banho ou a ins-
talação elétrica que não é compa-
tível com a potência do chuveiro. 

Bianca aconselha também a 
rever alguns hábitos como: la-
var as roupas ou utilizar a seca-
dora fora do horário de pico de 
energia elétrica, entre 17 e 21 
horas. Durante esse período, a 
tarifa residencial é maior em de-
corrência da demanda por ener-
gia elétrica. “Com informação e 
uma pequena mudança de hábi-
tos, já é possível obter uma re-
dução de valor na próxima con-
ta”, finaliza Bianca Amaral.
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Tirar ou não todos os aparelhos da tomada? Notebook consome muita 
energia? Confira todas as dicas para reduzir o valor da próxima fatura
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