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MULHERES: ENTRE AS CRISES E
AS DELÍCIAS DA MATERNIDADE
Com texto leve, ‘Mães Iradas’ reúne depoimentos de mães que estão às voltas com suas atividades
SUZANE RODRIGUEZ

Jamra, as atrizes Cynthia Falabella, Ester Laccava e Luciana
Carnieli precisam de versatilidade ao darem vida às histórias. “Como são vários depoimentos, não faço só uma mãe,
faço várias. Mas o diretor (Alexandre Reinecke) levou para
cada atriz mães que iam de
acordo com o perfil de cada
uma. Então faço uma bem despojada, tranquila, bem relax,
light”, brinca Iara, que está há
cerca de um ano em cartaz
com “Mães Iradas”.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Enaltecendo o ditado “ser
mãe é padecer no paraíso”, a
peça “Mães Iradas”, que amanhã, sábado e domingo toma
conta do palco do Teatro Colinas, em São José dos Campos,
reúne depoimentos de mulheres que cumprem a difícil missão da maternidade, entre crises e alegrias.
Mas é a partir dos problemas que a comédia promete
fazer rir. “A peça fala de coisas
que as mulheres nunca revelam por serem grandes problemas para elas. Sempre escuto
na plateia alguém comentando: ‘nossa, não sabia’”, conta a
atriz Iara Jamra, conhecida

Desistir ou persistir. Questio-

nada sobre como as mães ou
futuras mamães veem o texto,
Iara defende: “já escutei de tudo”. O humor zomba do que é
ruim, tem gente que entende a

PROBLEMAS
Da gravidez e parto às
dificuldades na
educação dos filhos, a
peça diverte pelo caos
da rotina das mães
por seus papeis cômicos e também do público infantil, que
interpreta uma das ‘iradas’.
Mesmo tendo a maternidade como destaque, o espetáculo, segundo a atriz, reúne diversos públicos. “É uma peça bem
específica para as mamães,
pois tudo envolve bem o universo delas. Passa pela gravidez, o parto e a fase escolar dos
filhos. Mas, para nós, a maior
surpresa é que os homens também gostam. Todos, de certa
forma se identificam”, avalia.
No palco, assim como Iara

VERSÁTIL
As atrizes interpretam
várias tipos de mães:
superprotetoras,
bravas, permissivas,
desligadas e divertidas

JOÃO CALDAS/DIVULGAÇÃO

Identificação: Cinthya Falabella engravidou da filha Lis quando estava em cartaz com a ‘Mães Iradas’ e se viu em várias situações

‘Mães Iradas’
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Jacareí
Armazém Jacarehy - Às
terças-feiras, chope em dobro.
No cardápio, destaque para isca
de tilápia e a picanha uruguaia.
Música ao vivo de quinta a
sábado. Quartas e domingos,
transmissão de jogos. Aberto de
segunda a quarta, das
17h à meia-noite; quintas, sextas
e sábados das 17h às 3h;
domingos das 16h à meia-noite.
Praça dos Três Poderes, 86,
Centro. TELEFONE: (012) 3952-6886.
Bar da Vila - Happy Hour de terça
a sexta, das 17h às 21h. Tomando
três cervejas Brahma, a quarta é
de graça. As quartas-feiras tem
transmissão de jogos e chope em
dobro. Música ao vivo de quinta a
sábado, aberto das 17h às 6h.
Destaque para a Tábua Mista,
composta por picanha, fraldinha
e linguiça de Bragança, além da
coxinha de camarão. Aos sábados
novo espaço "Boteco da Vila.”
Rua Bernardino de Campos, 279,
Complexo Vila Gabriel, Centro.

O Vale
recomenda

R$ 25 (MEIA)

COLINAS SHOPPING – AVENIDA SÃO

UMA MISTURA DE
RITMOS EM PINDA

roteiro

ONDE: TEATRO COLINAS (DENTRO DO

O baião e o choro estão
garantidos no repertório do
grupo “Choro Pro Santo”, mas
os improvisos também. Então,
sons da MPB, jazz, samba ou
qualquer outro ritmo podem
aparecer no show que ocorre
sábado no Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro 1º e D.
Leopoldina, em
Pindamonhangaba, às 19h,
pelo projeto Clássicos em Cena,
da Direção Cultura. Estão no
setlist artistas como Caetano,

TEATRO
‘Peter Pan’
Sábado e domingo, às
15h. Ingressos: R$ 50
(inteira) e R$ 25 (meia)
TEATRO COLINAS - NO COLINAS
SHOPPING - AVENIDA SÃO JOÃO,
2.200, JARDIM DAS COLINAS,
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Joaquim Calado, Vinícius de
Moraes, Pixinguinha, Gilberto
Gil e Dominguinhos. Além de
Adriano Dias no violão, Fábio
Bergamini na percussão e
Thadeu Romano na sanfona, a
apresentação tem a presença
do maestro Parcival Módolo,
que comenta o show.
ENTRADA GRATUITA. SÁBADO, ÀS 19H.

MARECHAL DEODORO, 260, JARDIM
BOA VISTA, PINDAMONHANGABA.

A peça infantil “Peter Pan no Reino
Encantado das Cores”, inspirada na
história do garoto que não quer
crescer nunca, é apresentada em
cenário diferente: um passeio no qual
se conhecem personagens ilustres,
como sereias. Peter Pan é
interpretado por Renan Cuisse, o
Jonas Palilo, da novela Carrossel.

terça a sábado, a partir das 19h,
com música ao vivo de qualidade
e excelente cozinha. Av. Nove de
Julho, 157, loja 6, Vila Adyanna.
TELEFONE: (012) 3943- 2237.

Juke Box Bar - Espaço temático
com foco no rock'n roll da década
de 50. No cardápio tem a “The
Belmonts’, nachos com queijo
derretido. Há ainda "almôndega"
servida como uma espécie de
salgadinho, batizada de “The
Baseballs.” No menu de bebidas,
destaque para a Coca-Cola sabor
cereja, o chope de baunilha e
drinques preparados com café.

Empório Tavola Allegra - Tem
opções de cervejas importadas e
embutidos. Av. Anchieta, 1410, Jd.
Esplanada. Tel.: (012) 3307-4955.
Original’s Bar- Cervejaria e
Petisqueria. Bar com ambiente
interno e externo e variadas
porções. Aberto de quarta a
domingo, a partir das 17h.Rua
General Osório, 13, Vila Ema.
TELEFONE: (012) 3943-6534.

Santo Petisco Botequim Porções variadas. Destaque para
o bolinho mini-santo feito com
carne, bacon e queijo; o cupim
cozido e capa de filé. Cerveja bem
gelada, chope na torre. Música ao
vivo sextas e sábados. De terça a
sexta, das 16h à meia-noite.
Sábados e domingos, a partir das
15h. Rua Montana, 141, Jardim
Flórida. TELEFONE: (012) 3952-4390.

Pub- Inaugurado em 2005, é o
primeiro pub no estilo irlandês do
Vale do Paraíba. Foi eleito em
2006, 2007 e 2010, o melhor
lugar para paquerar por um guia
especializado. No porão, bandas
e DJs, recriam o clima do “The
Cavern”, bar onde os Beatles
começaram sua carreira. Recebe
cerca de 700 pessoas, com
cardápio extenso de pratos
quentes, lanches, bebidas e
sobremesas. Rua Gastão Vidigal,
04, Jd. Apolo. TEL.: (012) 3921-0565.

São José dos Campos
Boteco do Jeka - Casa
homenageia Amácio Mazzaropi.
Destaque para a porção Picanha
do Jeka, servida no réchaud com
farofa, vinagrete, polenta frita,
molho tártaro e cesta de pães.
Vale experimentar a caipirinha de
cachaça, manga e pimenta. Rua
Ilza Irma Moller Coppio, 95, Jd.
São Dimas. TEL.: (012) 3921-9895.
Retrato Brasileiro-Aberto de

destaques, como as tiras de
costelinha. Aberto de quarta a
domingo, a partir das 18h.De
quinta a domingo, música ao vivo.
Sábados e domingos, pratos à la
carte. Rua Marques do Herval,
295, Centro. TEL.: (012) 3655-1842.

Taubaté
Armazém82-Serve porções
variadas. A mais pedida é a de
bolinhos de bacalhau. Para
beber, chope Brahma. Aberto de
terça a sábado, a partir das 18h.
Rua Anizio Ortiz Monteiro, 82,
centro. TEL.: (012) 3621-9761.

AV. CIDADE JARDIM, 2419, JD. SATÉLITE.

TELEFONE: (012) 3953-3126.

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO D.
PEDRO 1º E D. LEOPOLDINA. RUA
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brincadeira, mas já vi mulheres respondendo, também
com humor, que não querem
mais ter filhos”, lembra a atriz,
que acredita que para as mães
flui uma identificação ao longo
da peça. “A Cinthya (Falabella) engravidou da Lis quando estávamos em cartaz. Quando ela voltou, por diversas vezes ria dizendo que havia passado por tais situações.”
Com um final mais emotivo,
a mensagem que o espetáculo
deve deixar é que nem toda
mãe é igual. l

Caçapava
Panambier-Cardápio com pratos
típicos de botequim, como traíra
sem espinho. Ambiente tranquilo
com adega climatizada. Rua
Coronel João Dias Guimarães,
186, Centro. TEL.: (012) 3655-5848.
Via Brasil Music Bar-O cardápio
é bastante variado e possui

Bar do Pereba - Penduricalhos e
objetos antigos, incluindo
chuteiras e máquinas de
escrever, compõem decoração
do ambiente. Casa oferece
cervejas nacionais e importadas.
Uma porção de destaque é a
picanha maturada com farofa.
Rua Doutor Emílio Winther, 10,
centro. TELEFONE: (012) 3622-3130.
Blues Brazil -No mezanino, um
piano, saxofones pendurados,
um móvel de madeira e um
aconchegante sofá. O bar serve
porções variadas. Pratos criativos
como rolinho primavera, canapé
de carpaccio e acarajé aperitivo.
Para beber, drinks - mojito - e
chope Brahma. De terça a sexta, a
partir das 18h. Aos sábados, das
19h às 2h. Rua Cônego Almeida,
39, centro. TEL.: (012) 3624-8375.
Barril do Zé Bigode - Aberto de
segunda a sexta, a partir das 16h,
e sábados, a partir do meio-dia,
até o último cliente. Nos fins de
tarde, mesas são disputadas
pelos apreciadores da Happy
Hour. Av. Assis Chateaubriand,
10.TELEFONE: (012) 3681-4109.
Resenha Bar - Casa com
decoração inspirada na temática
esportiva. O local abriga até um
pequeno museu. Grandes painéis
ilustram as modalidades. Rua Dr.
Souza Alves, 939, centro.
TELEFONE: (012) 3413-8445.

