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EDIT ORIAL

Levar uma buzinada nunca foi tão
bom! Pelo menos para os artistas que
se apresentam no formato drive-in
show. No novo normal, o buzinaço
substitui os aplausos. “Nunca levei tanta
buzinada”, disse o cantor Belo, ao final
de um espetáculo. A nova sociedade
chegou para abalar as estruturas do
show business e já tem gente dizendo
que o próximo Rock in Rio acontecerá
dentro do carro (confira na próxima
página).
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As eternas construções ilegais em Muzema

A desordem

continua

Tels.: 2209-4554

Pouco mais de um ano depois da
tragédia na Muzema, onde dois prédios
desabaram em abril, matando vinte e
quatro moradores, as obras irregulares
continuam. Edifícios com até sete
andares estão sendo construídos
ilegalmente, ao lado de encostas. Há ,
inclusive, coberturas sendo vendidas por
até R$ 100 mil.

Um alerta já havia sido feito em
janeiro nesse ano. Mas, recentemente,
novas construções foram flagradas
sendo realizadas no lugar.

Na época da tragédia, a Justiça
acatou um pedido do Ministério Público
do RJ e proibiu a realização de obras e
novas construções na região. Mas a
determinação não foi cumprida.

Em relação à fiscalização, a
prefeitura respondeu, em janeiro desse
ano, por meio da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Habitação e
Conservação, que avalia a integridade
das  construções. Mas até agora nada
foi feito.



Barulhentas e muitas vezes mal utilizadas, as buzinas viraram a atração nos shows que acontecem no sistema drive-in
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Levar uma buzinada agora é bom

O guitarrista do Roupa Nova, Ricardo
Feghali, diz:

“Hei, hei”
E a plateia responde:
“Fom-fom”.
Irritantes, barulhentas e, muitas vezes,

mal utilizadas, até as buzinas ganharam um
novo sentido na pandemia do coronavírus.
Quem já vivenciou algum show drive-in
percebeu que o coro de “fom-fom” de
diferentes tons, fazem as vezes dos
aplausos, assobios e declarações de amor
ao artista no palco. Além da buzinada, os
faróis piscantes também contribuem para
o entretenimento do novo normal.

“Foi como se estivéssemos num show
em épocas normais, sem a pandemia,
porque a gente dá nosso suor, animação,
do mesmo jeito, e acho que isso fez também
com que a galera participasse junto com a
gente.”, disse Kiko, guitarrista do Roupa
Nova, que se apresentou com a sua banda
na quinta-feira, 10 de julho, no
estacionamento do Espaço Hall (antigo
Barra Music). Kiko se mostrou surpreso
com a animação do público. “Queremos
poder voltar aos palcos de todo o Brasil e
essa vai ser a nova forma de fazer
entretenimento”, disse ele.

“Eu nunca recebi tanta buzinada assim
na vida”, disse o cantor Belo, que voltou
aos palcos após quatro meses de isolamento

social. Diante de 285 carros espalhados
pelo arena Allianz Parque, em São Paulo,
Belo parecia que estava esquentando para
o show realizado aqui no Espaço Hall, na
sexta, 11 de julho, com mais de 400 carros
e R$ 400 de ingresso por veículo.

“Não dá para sambar no carro, então
mexe assim”, indicava o cantor, no palco
do estacionamento da casa de shows,
enquanto fazia uma dancinha com os
braços. No fim, fogos de artifício durante
a canção “Derê” sinalizaram que chegava
a hora de religar o motor.

Não é permitido sair do carro durante o
show. Todo o atendimento de bar e
lanchonete é realizado via aplicativo de
celular: você seleciona os produtos, paga
com cartão de crédito, aguarda alguns
minutos e um entregador com mochila
térmica vai ao veículo e esteriliza a sacola
com os comes e bebes (alcoólicos,
inclusive) na sua frente. Para usar o
banheiro, também é necessário avisar a
produção, seja por meio do aplicativo ou
ligando o pisca alerta.

Para o médium Sancler Mello (que
participa de uma live nas nossas mídias
sociais todos os sábados), o próximo Rock
in Rio também acontecerá no sistema drive-
in. “É a nova sociedade. O mundo requer a
nossa mudança não só interior, mas a
mudança dos nossos hábitos”, disse ele.O estacionamento do Espaço Hall na imagem do drone: Novo normal



A vida como ela é
disponível na Amazon

Único drive-in no Rio de Janeiro a
contar com a chancela de uma
exibidora, a Cinesystem, o cinema do
Uptown é mais um que traz de volta o
velho entretenimento a céu aberto para
a Barra da Tijuca.

O espaço tem capacidade para 75
carros e os ingressos promocionais de
estreia (já com 50% de desconto) saem
a R$ 20 por pessoa, de segunda a quinta.
E, R$ 25, de sexta a domingo. O
estacionamento custa R$ 10.

A programação dará prioridade aos
longas recém-lançados e aos clássicos
modernos. Há também expectativa do
drive-in do Uptown ser o primeiro do
País a receber estreias.

Além da telona, os clientes também
podem matar a saudade das pipocas e
guloseimas. Estão à disposição para
venda os carros-chefes da bomboniere
da Cinesystem: pipocas doces e
salgadas, chocolates e refrigerantes. Os
pedidos são todos feitos pelo WhatsApp
e entregues em embalagens especiais,
acompanhados de um sachê de álcool
em gel para redobrar a segurança.

Os ingressos são vendidos
antecipadamente pelo site
www.cinesystem.com.br.

Série LGBT+ atrai olhares
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A cultura do Rio não tem limites.
Muito menos pudor em retratar a busca
pelo amor sem barreiras ou
preconceitos. Primeira série brasileira

Mais um

drive-in

no bairro
Uptown inaugura primeiro
cinema a céu aberto com a
chancela de uma exibidora

Os três jovens de classe média em busca do amor. A vida nua, crua, árdua e deliciosamente sedutora

LGBT+ disponível pela Amazon, o
“RIO #SemLimites” retrata a vida como
ela é: nua, crua, árdua e deliciosamente
sedutora.

Gravado no final de 2015 e lançado
em junho deste ano, o projeto pensado
para a web/streaming surgiu do desafio

de realizar uma produção audiovisual
independente com alto padrão de
qualidade.

São cinco episódios de um dramedy
(drama com pitadas de humor), com três
jovens de classe média, que vivem em
busca do amor.
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A primeira temporada da
série LGBT+ foi indicada ao
RIO WEBFEST 2019 como
melhor série brasileira, melhor
direção, melhor atriz (Patrícia
Elizardo) e melhor drama.

O trio amoroso bisexual
(Ricardo, Isabel e Olivia) é
formado por Rogério Garcia
(curador do teatro Nathalia
Timberg), Giordanna Forte
(que já foi uma das estrelas de
Malhação) e Patrícia Elizardo
(que viveu a médica Tônia, em
“O outro lado do paraíso”, da
Rede Globo).

Na foto de capa desta
edição, o ator Ricardo Duque
também participa da série como
o diretor de cimena Alex.

Seguem dois links com os
trailers: Youtube: https://
youtu.be/uw1HhAoZ-V0/ Site:
http://www.riowebseries.com/

Mas nas redes sociais da
Folha (@afolhadobosque) e no
site do jornal, você encontra
tudo sobre a série,

Muita gente diz que não existe ex-gay.
Mas o diretor Felipe Brêtas garante que
sim. “Tenho pelo menos uns cinco amigos
que são ex-gays”, revela ele, que usou o
tema como pano de fundo da série “RIO
#SemLimites”.

Todos os personagens do filme são
criados em cima de relacionamentos
improváveis, que Felipe encontra no
cotidiano. Como, por exemplo, a bissexual
que prefere mulher. “Todo mundo diz que
a mulher bissexual prefere homem. E a
séria mostra que não é verdade”, comenta
o diretor.

A filha que convida o pai viúvo para a
festa e, chegando ao local, percebe que ele
se interessa por outro homem sem nunca
ter sido gay, também faz parte da trama.
Assim como o gay que tem preconceito

“Ex-gay
existe”

com a transexual.
Morador da Ilha da Gigoia, Brêtas, aos 32

anos, montou no local, além da sua própria
casa, a sede da sua produtora, a Multiphocus,
e um hotel, a Casanova residência.

“Aos 18 anos já era formado em turismo e
hotelaria e vi aqui na ilha a oportunidade de
criar um lugar onde pudesse hospedar também
as pessoas que vêm de fora para participar de
produções e gravar aqui”, comenta o cineasta,
que também é PhD em ciências políticas pela
Universidade de Málaga, na Espanha.

Brêtas assina ainda o curta-metragem
#vemprarua, além dos longas, “Era só mais
um Silva”, e o premiado “O último virgem” -
seu primeiro longa.

Ele também dirige "Encena – O jogo",
filme que virou série no Amazon Prime. O
longa satiriza o universo dos reality shows,
onde atores e equipe técnica fazem parte do
trama, misturando de forma surpreendente
ficção e realidade. São 12 artistas confinados
em uma casa e o vencedor é o protagonista da
próxima novela da maior emissora do país.

 
Para seguir no Instagram:
@riosemlimites
@multiphocus

Diretor monta roteiro com
personagens improváveis

Felipe
Brêtas
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Cura à

distância

É possível aplicar tratamentos à
distância que funcionem de verdade.
Quem garante é a terapeuta holística
com formação em medicina oriental,
Bernadeth Ferreira. Ela trabalha com a
medicina multidisciplinar, que tem ação
curativa e preventiva de inúmeras
doenças regularizando a energia vital
do corpo. Segundo Bernadeth, uma vez
que a energia universal está em toda
parte, não há distâncias que limitem a
conexão entre emissor e recebedor.

“Ensino também técnicas de auto-
massagem da medicina tradicional
chinesa e técnicas de pressão dos pontos
de energia do corpo para trabalhar
nossos micro sistemas, que são áreas
reflexa”, explica a terapeuta.

“A face, por exemplo, tem cerca de
50 pontos de acupuntura, que represen-

Terapeuta holística trata de
inúmeras doenças mesmo
longe do paciente

tam todo nosso ser. Tem áreas de reflexo
nas mãos, nos pés e orelha. Observe
bem a orelha e você verá um feto de
cabeça para baixo. Tem tudo ali, todos
os órgãos, vísceras, a parte mental e

emocional. Ao fazer pressão em um
determinado ponto você estimula o
órgão ou a emoção que corresponde
àquele ponto. É como uma acupuntura
sem agulhas que a pessoa faz em si
mesmo. Através de uma vídeo-chamada
eu ensino como fazer os movimentos e
a pessoa faz a automassagem”, diz ela,

Bernadeth ainda guia o paciente por
exercícios respiratórios de captação de
energia vital e harmonização, finalizan-
do com outros de relaxamento.

“Também energizo a água para a
pessoa beber posteriormente.”, comple-
ta ela, que também é especialista em
terapia floral.

“Após conversar com a pessoa e
conseguir identificar a problema, eu
consigo elaborar uma fórmula floral que
vai atuar exatamente nas emoções que
ela precisa equilibrar. E também não há
necessidade de um atendimento
presencial para isso”, finaliza.

Informações: 99688-8395.
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- SUCESSO no instagram da
Folha do Bosque, as lives com o
médium Sancler Mello passam a
acontecer no Facebook também.
Basta acessar @afolhadobosque para
assistir o papo que acontece todos os
sábados, às 19h

NOTAS

- O FESTIVAL de Caldos &
Sopas do Até Barra Prime esquenta
os dias frios dos moradores do
Bosque. Só chamar no zap: 96852-
8914 e pedir. Conhecido por suas
quentinhas e pizzas argentinas, o
lugar ganhou ainda mais visibilidade

ao deixar as suas mídias sociais aos
cuidados da nossa Barra.comunica.
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Sensação na Europa
e Estados Unidos,
tratamento traz resultados
incriveis para a pele já
na primeira sessão

Para ficar com a pele de porcelana

Você sofre com rugas, marcas de
expressão, poros largos, flacidez, falta
de uniformização do tom da pele e
manchas no rosto? Sofria! Um
tratamento revolucionário pode te
proporcionar uma pele de porcelana 24
horas por dia sem a necessidade de
maquiagem. Parece muito bom para ser
verdade, mas o tratamento conhecido
como BB Glow, que vem transforman-
do a vida das mulheres há algum tempo
na Europa e Estados Unidos, começa a
revolucionar o mercado brasileiro.

Aqui na Barra, o tratamento é
realizado na clínica Espaço M Beauty
Care, localizada no Bosque Marapendi,
no condomínio Barra Prime.

“É espetacular. Estamos começando
a fazer agora, mas a minha irmã, por
exemplo, que já fez, ficou
impressionada”, diz a empresária e
proprietária da clínica, Alessandra
Mazzaro.

Tratamento coreano não invasivo
realizado com microagulhamento e
soros super potencializados, o BB Glow
proporciona diversos benefícios como
rejuvenescimento facial, diminuição de
poros e oleosidade, melhora no aspecto
de manchas e melasmas, entre outros.

“ Fizemos uma promoção de
lançamento para os moradores
conhecerem a técnica, onde a sessão de
BB Glow vai sair de R$ 480 por
apenas R$ 130”, avisa Alessandra.

A Espaço M Beauty Care fica na
Avenida Afonso Arinos de Melo Franco,
222. Condomínio Barra Prime

Informações pelo WhatsApp:
99019-0181.Sem BB Glow Com BB Glow


