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‘A GINÁSTICA DA INTELIGÊNCIA’
Para Juca Chaves, que se apresenta no Colinas, humor não precisa de palavrão, como é comum no stand up
PAULA MARIA PRADO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

“Sem dúvida alguma, o país
está vivendo o seu pior momento, incluindo a ditadura militar.
Hoje, as pessoas estão chutando orelhão. Pô, para dar pontapé em orelhão é porque o orelhão tem que ser muito perigoso, subversivo!”, crava o humorista Juca Chaves.
É esse humor, que ele chama de fino -- feito para pensar,
não só para rir -- que o músico
apresenta em seu espetáculo
“Finalmente em pé... Quase!”,
no Teatro Colinas amanhã e
sábado, às 20h.
“Quase” porque é um stand
up, mas o músico permanecerá sentado. “Já fiz muita apresentação em pé, mas agora virou moda. Então estou criando
um novo jeito de apresentar: o
‘sit down’. Além de que sentado é mais confortável, né?”, ri.
Carreira. A peça, que está em

cartaz há três anos, comemora
ainda os 55 anos da carreira de
Chaves.
Com formação em música

erudita, durante o show o músico e humorista toca ainda modinhas e trovas.
Conhecido por suas críticas
ácidas principalmente na área
política, Chaves chegou a ser
exilado em Portugal durante a
ditadura militar e até lá ele
incomodou quando começou a
aparecer com as suas sátiras
nas rádios locais. Foi parar na
Itália, voltando posteriormen-

Caminho Até Ontem”, cujos
poemas sabe de cor. “Rua torta. Lua morta. Tuaporta”, recita ao telefone, relembrando a
poesia “Serenata Sintética”.

Retorno. O músico já esteve

Críticas. Nem a classe artística
escapa do olhar do humorista.
“O brasileiro sempre gostou
de títulos e ondas, principalmente dos Estados Unidos.
Por isso agora o aumento do
‘stand up’, um negócio que fazíamos há tempos aqui. Tem
uma garotada boa aí, mas estão falando muito palavrão. O
humor é a ginástica da inteligência”, disse.
O preço do ingresso cobrado nos espetáculos também é
motivo de discórdia. “Eu sou
um artista com preço de genérico. A meia entrada no teatro e
os impostos cobrados pelo governo são absurdos. Mas, fazer
o quê se resolvi ser artista?” l

em São José dos Campos há
cerca de três anos.
“Sempre que se fala na cidade me lembro de Cassiano Ricardo, autor de que eu gosto
muito”, afirmou.
Seu livro preferido é “Meu

‘Finalmente em pé... Quase!’, de
Juca Chaves, no Teatro Colinas.
Amanhã e sábado, às 20h. Ingresso: R$ 60.

HUMOR
Para Juca Chaves, as
pessoas precisam ter
senso de humor, e não
apenas polemizar
qualquer assunto
te ao Brasil.
“Os políticos nos dão muito
material para sátiras”, diz.

DIVULGAÇÃO

O humorista Juca Chaves garante que não há novidades nas apresentações no formato ‘stand up’

D MÚSICA

O Terço,
banda
formada em
1968 por
Sérgio
Hinds, se
apresenta
sábado, às
20h, no Sesc
São José

visuais 3D, de computação gráfica, animação e surround, ilustram o repertório.
O grupo, na ativa desde 1968
e formado por Sérgio Hinds
(guitarra, viola e vocal), Sérgio
Magrão (baixo e vocal) e Flávio Venturini (piano, teclado e
vocal), conta neste show com
a participação do músico Fred
Barley, de São José.
O show é no Sesc (Avenida
Adhemar de Barros, 999, Jardim São Dimas). Ingressos variam entre R$ 6 e R$ 30. l

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.

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.

BANDA ‘O TERÇO’ FAZ
APRESENTAÇÃO 3D NO SESC
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

roteiro

A banda carioca “O Terço”,
considerada uma das mais
importantes bandas de rock

O Vale
recomenda
llll

progressivo da década 70, sobe ao palco do Sesc São José
no próximo sábado, às 20h.
Diferentes das primeiras
apresentações, no sábado o

grupo se apresenta com elementos de tecnologia. Enquanto revivem sons como “Hey
Amigo”, “Queimada”, e “Jogo
das Pedras”, imagens e efeitos

TRIBUTO À
CLARA NUNES
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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.

Uma homenagem à eterna
morena de Angola, Clara
Nunes, dá início hoje ao projeto
“Barbaresco Cultural”, em São
José dos Campos. O grupo
Mistura e Manda é o
responsável pelo repertório do
show “Clara Clareia”, que
ocorre hoje, a partir das 20h, no
Barbaresco do Vale Sul
Shopping, com entrada franca.
O projeto reunirá uma série de
shows, até dia 31 de outubro -às quarta-feiras no Barbaresco

MÚSICA
Planta e Raiz
Amanhã, no Anexo Live
Music. Ingressos a R$ 50,
com nome na lista ou
flyer R$ 30.
O ANEXO LIVE MUSIC FICA NA
RUA LUÍS JACINTO, 260, EM SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.

Vale Sul e às quintas, no
Barbaresco CenterVale
Shopping. Amanhã, no
CenterVale, é a vez grupo
Conversa Fiada participar da
iniciativa, com um tributo a
“Jacob do Bandolim”. Ainda
estão na programação noite de
bossa e jazz, homenagens a
Chico Buarque, Vinicius de
Moraes e Tom Jobim.
MAIS INFORMAÇÕES PELO SITE
WWW.BARBARESCO.COM.BR OU
TELEFONE (12) 3302.1564.

A banda Planta & Raiz, formada em
1998 e adepta do reggae music,
completa 15 anos amanhã no palco do
Anexo. No repertório, canções do 8º
álbum lançado recentemente, que é
um projeto duplo (“Bora Viver” e “De
Sol a Sol”) produzido exclusivamente
por Zeider, Samambaia e Franja,
integrantes do Planta.

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.

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

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.

São José dos Campos

Taubaté

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.

