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DEPOIS DO GRANDE SU-
CESSO de Vianova e os Via
jantes do Espaço, que contou 
com mais de 70 mil visitantes e 
uma bem-sucedida temporada 
extra  em São Paulo, a compa-
nhia Road Tour Experience apre-
senta seu mais novo espetáculo 
Vila do Natal Big, com patro-
cínio Master do Hipermercado 
Big. A nova atração no complexo 
do Ginásio do Ibirapuera ficará 
em temporada até o Natal. Tem 
acesso híbrido, de carro ou a pé, 
contando com todos os rigorosos 
protocolos de segurança.
NUMA ESTRUTURA com 
mais de 6 mil m2 de cenários 
multimídia e ultra tecnológicos, 
pessoas de todas as idades pode-
rão vivenciar uma experiência 
repleta de magia, conhecer a fá-
brica de presentes do Papai Noel, 
decolar com um trenó numa in-
crível viagem virtual, se emocio-
nar com um coral e muito mais.
O PASSEIO é feito com data e 
horário programados, com va-
gas limitadas por sessão, res-
peitando o distanciamento re-
comendado pelas autoridades 
em cada estação. A experiência 
tem duração aproximada de 40 
minutos e, ao final, tudo acaba 
num grande food park repleto 
de opções para todos os gostos.
VILA DO NATAL BIG, reali-
zação da Road Tour Experience, 
com direção geral e concepção de 
Otávio Seabra, reúne em seu elen-
co: Danni Guto (Gabriel), Pedro 
Guilherme (Pedro), Bettina Lima 
(Nina), Celine Lima (Manu), Ana 
Sofia, Luana Miyuki, Isabelly 
Cristine, Cauã Alcântara, Fabricio 
Bahu, Ana Júlia e Antônio Duarte 
como Elfos, Maristela Mikrute 
(Mamãe Noel) e Hélio Maurício 
(Papai Noel).
VILA DO NATAL recebe seu 
público de quarta a sexta-feira, 
das 15 às 21 horas e aos sábados 
e domingos, das 9 às 21 horas, 
até 20 de dezembro. Os ingres-
sos custam: quarta-feira (240 re-
ais - preço único por veículo com 
até 4 ocupantes); de quinta a do-
mingo (140 reais* - inteira, in-
gresso individual), e (70 reais* 
- meia entrada social, ingres-
so indivi dual). *Estacionamento 
gratuito, incluso na compra do 
ingresso, com vagas limitadas ao 
número de pessoas por sessão.

MEIA ENTRADA SOCIAL: 
Em virtude da crise da Covid-19, 
a Road Tour Experience abraçou 
a meia entrada social, o que sig-
nifica que todo e qualquer visi-
tante pagante tem direito a este 
benefício por tempo indetermina-
do, independentemente de quais-
quer requisitos. Crianças com até 
dois anos de idade não pagam e 
devem permanecer no colo de um 
(a) responsável durante a atração. 
Pessoas com idade a partir de dois 
anos e um dia têm direito a pagar 
a meia entrada social descrita aci-
ma. Ingressos: vendas exclusivas 
no site: www.sympla.com.br, com 
data e horário programados. O 
complexo do Ginásio do Ibirapuera 
fica à Avenida Marechal Estênio 
Albuquerque Lima 251, portão 
12. Para mais informações, acesse: 
www.roadtourexperience.com
UM CASAMENTO FELIZ, 
comédia de Gérald Bitton e 
Michel Munz foi a peça esco-
lhida para inaugurar o Teatro 
São Cristóvão/Mooca Plaza 
Shopping (Rua Capitão Pa-
checo e Chaves, 313, 2º piso). 
O elenco e produção ficaram en-
tusiasmados e falam sobre essa 
experiência: “Como uma Fênix, 
que simboliza o renascimento, o 

triunfo da vida sobre a morte, o 
eterno recomeçar. A arte mile-
nar do teatro sempre se renova 
e jamais morrerá. Essa inaugu-
ração simboliza a vida e seus ci-
clos, a esperança, o fato de que 
é preciso dar a volta por cima 
nas situações adversas. Feliz 
em poder fazer parte desse mo-
mento tão importante para o te-
atro e poder levar alegria, diver-
são e entretenimento ao público 
de São Paulo”, diz Fábio Villa 
Verde ator e produtor.
UM CASAMENTO FELIZ 
conta a história de Henrique 
(Fá bio Villa Verde), um soltei-
rão convicto que, para ter direi-
to à herança milionária de uma 
tia, vive um casamento de menti-
ra (a condição para ele receber o 
dinheiro é que se case por, no mí-
nimo, um ano). A confusão come-
ça quando o protagonista aceita a 
proposta de um amigo advogado 
Roberto (Junno Andrade), para 
forjar um casamento fake com 
seu melhor amigo hétero Dodo 
(Renato Rabelo).
APRESENTAÇÕES sexta e 
sábado, às 21 horas e domingo, 
às 19 horas, até 20 de dezembro. 
Os ingressos custam 110 reais e 
45 reais (meia).
CAFÉ COM BOBAGEM 
CON VIDA! é atração das quin-
tas-feiras, às 21 horas, até 27 
de dezembro no Teatro São 
Cristóvão. O grupo de humor, 
além do show de gargalhadas, 
traz toda semana um convidado 
diferente. Marcada pela origina-
lidade, versatilidade, sarcasmo 
e ironia, a criatividade do gru-
po já inspirou várias gerações 
de novos humoristas, além de 
vários programas de humor no 
rádio e na televisão.
O ELENCO do Café com Bo-
bagem é rotativo, se revezando 

em cena a cada espetáculo com 
Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan 
de Oliveira, René Vanordem, 
Ênio Vivona e Robson Bailarino, 
além do convidado da semana. 
Os ingressos custam 60 reais e 
30 reais (meia).
A CIA TEATRO DE GARAGE 
apresenta remake do clássico in-
fantil Os Três Porquinhos, agora 
sob a ótica do Lobo Mau. A peça 
sob a direção de Daniel Eugênio 
estreia neste sábado, 5, para três 
únicas apresentações na sala 
Irene Ravache do Teatro Raposo 
Shopping (Rodovia Raposo Ta va-
res Km 14,5, Jardim Boa Vista). 
Como sabem, toda história tem 
dois lados, e a contada pelos três 
porquinhos já conhecemos. Agora 
está na hora do lobo contar a ver-
são dele. Será que ele é realmente 
um lobo mau?
EM OS TRÊS PORQUI-
NHOS, a Verdadeira História, 
vamos conhecer a aventura de 
Lobovaldo, um lobo bonzinho 
que está em busca de açúcar para 
terminar um bolo para sua mãe 
que irá visitá-lo. Só que quando 
vai procurar pela vizinhança aca-
ba espirrando acidentalmente e 
derruba as casas de seus vizinhos 
porquinhos.
ENQUANTO O LOBO vai pro-
curar ajuda médica para sua cri-
se de espirros, os porquinhos pro-
curam a gralha jornalista JR, que 
procura uma boa matéria para 
não ser demitida por seu chefe, o 
Sr. Leão. Para solucionar o caso, 
entra em cena o Cão Policial, um 
experiente investigador que irá 
em busca das pistas.
A PEÇA é uma adaptação do 
clássico Os Três Porquinhos e 
tem a direção de Daniel Eugênio. 
O texto mostra como é importan-
te sempre ouvirmos todos os la-
dos de um fato para não cometer-
mos julgamento precipitado.
OS TRÊS PORQUINHOS, a 
Verdadeira História fica em cartaz 
no Teatro Raposo Shopping nos 
dias  5, 12 e 19 de dezembro (sá-
bados às 16 horas), com ingressos 
antecipados a 20 reais. Com adap-
tação de Joyce Alves e Renato 
Alves, a peça reúne em seu elenco: 
Angélica Arnaut, Beatriz Gobatti, 
Danielle Fran co, Elisa Dinis, 
Francisco Paiva, Guga Alves, Ta-
lita Gusmão, Vanusa Marques, 
Leila Moreira e Thayná Sousa.
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Macarrão ao Ragu 
de Linguiça com 
Molho de Vinho 

Se tem uma coisa 
que combina com vi-
nho, é macarrão! E, 
além de acompanha-
mento para refeições, o 
vinho Dom Bosco - que 
faz parte da vida e da 
mesa dos brasileiros há 
mais de 80 anos - pode 
ser um ingrediente in-
teressante para dar 
um sabor especial às 
massas.

Confiram receita de 
macarrão ao ragu de 
linguiça ao molho de vi-
nho da influenciadora 
digital Patrícia Hopf.

Ingredientes: 1 paco-
te de espaguete ou lin-
guine, 1 cebola grande, 
500 gramas de linguiça toscana 
picadinha, azeitonas pretas, sal-
sinha, 1 pimenta de cheiro, ½ 
taça de Vinho Dom Bosco Tinto 
Suave, ou Bordô Suave e 200 
gramas de tomatinho cereja.

Modo de preparo: Para co-
meçar, cozinhe o macarrão em 
água fervendo e sal! Assim que 
estiver cozido, escorra, regue 
com um pouco de azeite e mexa 
bem. Reserve! Para o molho, re-
fogue uma cebola grande pica-
dinha com um pouco de azei-
te. Assim que começar a dourar, 

junte 500g de linguiça tosca-
na picadinha (retire a pele das 
linguiças e corte os miolos). 
Quando a linguiça começar a 
dourar, acrescente 1/2 taça de 
vinho Dom Bosco Tinto Suave, 
ou Bordô Suave e espere ferver. 
Junte azeitonas pretas picadas, 
salsinha a gosto e uma pimen-
ta de cheiro picada. Mexa bem. 
Adicione tomates cereja e acerte 
o sal. Ferveu, está pronto! Sirva 
sobre o macarrão ao lado de uma 
taça de Dom Bosco e bom apeti-
te! Conheça outras dicas atra-
vés das redes sociais (Instagram 
e Facebook) @vinhodombosco.

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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