
 
 

 

X-caboquinhos para todos os gostos! 

 

Público amazonense tem chance de assistir a peça de humor esse fim de semana  

 

Da relação de um casal a um rapper classe média. As previsões nada comuns de um pai de santo. O lado engraçado 

do rancor. Nessa salada de situações transformam-se no espetáculo de humor “X-caboquinhos”, apresentado pela 

Companhia Cês em Cena. No domingo, dia 10/06,  o Palácio da justiça abre suas portas para a trupe, às 18h. As 

apresentações fazem parte da contemplação do edital de pautas da Secretaria de Cultura do Amazonas, SEC. 

 

Para Diego Bauer,  os temas desse espetáculo são diversos e com uma boa dose de escracho. “Quando pensamos 

nos textos temos uma interessante gama de opções. Opções essas que brincam em situações inusitadas– 

argumenta Bauer. 

 

A entrada é gratuita. 

 

Sobre o grupo 

 

X-Caboquinhos  é o nome do espetáculo de humor formado pela Companhia “Cês em cena”. As ex- atrizes do 

Teatro Experimental do SESC: Guta Rodrigues e Elis Marinheiro, co-autores e intérpretes do já conhecido “Sábados 

Detonados” unem-se ao ator Antônio Carlos Junior para montar um novo projeto de comédia, com concepção 

estética reformulada e que promete garantir altas gargalhadas a jovens e adultos. Juntam-se ao time os atores 

Danilo Reis e Diego Bauer, além do diretor musical Mikhael Rocha. 

 

Os integrantes do X-Caboquinhos, além de atores, também atuam como diretores e escritores das esquetes de 

humor, objetivando estabelecer com este espetáculo uma referência de qualidade, originalidade e inteligência para 

o humor contemporâneo do Amazonas. 

 

É Show de humor e peça de teatro buscando fomentar a produção original de comédia teatral no nosso Estado, com 

ideias originais e criativas, amparando novas formas de fazer humor. Os próprios atores também são autores dos 

textos, os quais integram um elenco criativo, com opinião própria e estilo pessoal, sem deixar de ser regional e 

popular. 

 

 

 

 

 

CLIPPING  
Site:  www.amazonasnoticias.com.br 
Editoria: Cultura Horário:   Data: 08/06/2012 
Elaborada:  ( x  ) Espontânea       (   ) Ass. Comu nicação 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIPPING  

Jornal:   Manaus Hoje 
Editoria: Geral Página:  12 Data:  08/06/2012 
Elaborada:  (    ) Espontânea       ( x  ) Ass. Com unicação 



 

 
 

 

Manauenses pretendem gastar até R$ 200 com presente dos namorados 
Pesquisa aponta que 74,5% dos manauenses pretendem pagar à vista. Especialista avalia comportamento 
do consumidor. 
Adneison SeverianoDo G1 AM 
Comente agora 

Vitrine de loja no Centro de Manaus (Foto: Ana Graziela 
Maia/G1AM) 

Impulsionado pelo Dia dos Namorados, o mês de junho representa o terceiro melhor período em volume de vendas 

registrado pelo comércio de Manaus. Este ano, mais da metade (51%) dos consumidores da capital pretende gastar entre 

R$ 51 e R$ 200 na compra do presente comemorativo. Já na hora de quitar as compras, 74,5% dos manauenses têm a 

intenção pagar à vista e o restante por meio de cartão de crédito. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fecomércio de 

Pesquisa, que entrevistou 400 pessoas durante o levantamento. 

A pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados revelou que os consumidores estão preferindo o pagamento 

à vista em vez da aquisição a prazo, visando evitar as dívidas, buscando ainda os descontos e preços mais competitivos. 

Na avaliação do assessor econômico da Fecomércio, José Fernando Pereira, esse comportamento do consumidor local em 

relação às compras é positivo. “Em primeiro lugar esse dado é positivo. Em segundo, diante desse regime de juros altos do 

mercado, as pessoas estão fugindo da modalidade de compra crediário. Por isso, que a busca pela modalidade de compra à 

vista, que não se restringe apenas ao uso do dinheiro em cédula, tem crescido entre os consumidores”, avaliou José Pereira. 

O especialista afirmou que a opção da população economicamente ativa pela modalidade de pagamento à vista é uma 

tendência crescente dos últimos 12 meses. "É uma tendência que venho para ficar em Manaus", destacou o assessor 

econômico. 

Para José Pereira, a mudança no comportamento do consumidor de Manaus pode influenciar positivamente no índice de 

inadimplência da capital, que segundo ele, já é um dos menores do país. “Comparado com resto do país, a cidade de 

Manaus possui um índice de consumidores inadimplentes pequeno, que não chega a 2,5%”, enfatizou. 

Resultados da pesquisa 

44,5% dos entrevistados disseram ter renda mensal entre R$ 623,00 e R$ 1.244,00; 

8% com renda familiar de um salário mínimo; 

1,5% declararam receber renda mensal superior a R$ 9.952; 

R$ 100 é o valor mediano de intenção de compra do manauara para o Dia dos Namorados. 
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