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O TEATRO-D lança pro-
jeto inédito de teatro entre 
carros e inaugura o gêne-
ro com o hap pening Amor 
no Drive-In Por Favor, 
Não Me Covid. Isso mes-
mo. Teatro entre carros, no 
estacionamento. Imagine um 
país fictício, pós-pandêmico, 
mas que se chama Brasil!
IMAGINE uma atriz re-
cém-formada de nome Maria 
Clo rokyna, que, nunca pi-
sou num palco diante do fe-
chamento de todos eles pela 
pandemia, e que, pelos “vo-
tos” da mãe - uma renomada 
atriz -, nunca tirou a másca-
ra do rosto!
IMAGINE um ator global 
com trejeitos hollywoodia-
nos chamado Fakenewsson 
da Silva, que apesar de viver no 
mesmo país, nunca soube ou se 
inteirou do horror pandêmico?
IMAGINE um diretor-agente de 
saúde, chamado Laivyandersson 
que, quebrando literalmente a 
quarta parede com monólogos 
explicativos em tom sofista, re-
posiciona a história e suas per-
sonagens, situando os especta-
dores numa espécie de inércia 
contemplativa que, no fundo, é 
o que o Brasil vive. Em relação 
não só à pandemia, mas à políti-
ca de modo geral!
AMOR NO DRIVE-IN POR 
FAVOR, NÃO ME COVID 
foi escrito, produzido e dirigido 
por Darson Ribeiro para ocupar 
parte do estacionamento de seu 
novíssimo Teatro-D, driblando 
os gastos de uma obra de quase 
um ano e, principalmente, pela 
caótica crise financeira de mais 
de quatro meses, respeitando 
protocolos de saúde estadual e 
municipal, que ainda patinam 
em procedimentos e regulações 
para a reabertura das portas.
“NO DIA DO DECRETO do 
governador, veio a ideia. Mas, 
confesso, pensei que seria por 
um ou no máximo dois meses. 
Não só não estou falido e en-
treguei as chaves do Teatro-D 
de volta ao GPA (Grupo Pão 
de Açúcar) porque abri uma 
Campanha de Arrecadação e saí 
às ruas vendendo o estoque da li-
vraria que mantenho no Teatro 
em parceria com a Companhia 
das Letras”, explica o diretor.
“O HAPPENING floresceu no 
final dos anos 50 na Europa e 
EUA e caracterizou-se principal-
mente por alguns movimentos de 
contestação radical a alguns ou-
tros gêneros, como o Dadaísmo e 
o Surrealismo, unindo a uma lin-
guagem que envolve, quase obri-
gatoriamente, a participação ati-
va e física do espectador - por isso 
não podia ser outro gênero”, con-
tinua Darson.
COM PARCEIROS como Es-
tapar e Hipermercado Extra 
Itaim, e copatrocino da Trous-
seau, em parte do estaciona-
mento que é rente ao backstage, 
Darson praticamente virou o pal-
co para fora, onde o público verá 
uma peça teatral de 40 minutos, 
sem sair de seus carros. A parti-
cipação é realmente efetiva, com 
acionamentos de faróis, buzinas, 
água e limpador de para-brisas, 

pisca alerta e até a lanterna de 
celular, tudo que contempla um 
happening de verdade, e difere 
total e integralmente do que já 
foi feito até então, em tempos de 
lives e online.
CONTA A HISTÓRIA de 
Maria Clorokyna de Jesus, 
inter pretada por Vanessa Gou-
lartt, cuja maior proximidade 
com o atuar é fazer freelas pra 
bacanas. E é assim que tudo co-
meça: com ela saindo de uma 
festa clandestina do DJ Alok, 
fantasiada e achando que saiu 
de E o Vento Levou, onde aten-
deu até Glória Maria. Perdendo-
se num devaneio que ela mesma 
não sabe se foi por alguma be-
bida batizada ou drogas (debo-
chando da cloroquina no nome), 
é quase atropelada em pleno es-
tacionamento por um ator alta-
mente sedado pela vida ilusó-
ria que vive, também fazendo 
jus ao seu nome, Fakenewsson 
da Silva, interpretado por Ken 
Kadow.
NUM DISCURSO inicial pra 
lá de estimulante, onde uma 
voz, imitando certo governador 
dá os detalhes da encenação, os 
espectadores, devidamente po-
sicionados em seus carros (até 4 
por carro), terão muito pra ver 
e se divertir, desde músicas te-
máticas da época da ditadura 
militar, passando pelos anos 80 
até hoje, somadas a efeitos so-
noros, cores, luzes, fumaça - e à 
atração principal, um carro con-
versível de Fakenewsson, que o 
tempo todo também faz parte 
do happening.
AMOR NO DRIVE-IN  tem 
apresentações de quinta a sába-
do, às 21 horas e domingos, às 
19 horas, até 27 de setembro. Os 
ingressos custam 120 reais por 
carro, com vendas somente on-
line pela Sympla. Mais informa-
ções pelos tels.: (11) 3079-0451 / 
98561-4267 e pelo e-mail: 
bilheteria@teatrod.com.
br. O Teatro-D fica à 
Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães, 366 (cancela 
do Hipermercado Ex tra 
Piso G-2), Itaim-Bibi.
SUCESSO DOS PAL-
COS bra sileiros, o es-
petáculo Paulo Freire, 
o Andarilho da Uto-
pia ganha temporada 
online a partir de 5 de 
setembro, com sessões 
aos sábados e domingos. 

O educador, que completaria 
99 anos neste mês de setem-
bro, é homenageado em mon-
tagem já vista por 40 mil es-
pectadores no país. Em cena, 
Richard Riguetti dá vida ao 
mestre, com direção de Luiz 
Antônio Rocha e dramatur-
gia de Junio Santos.
A PARTIR DO LEGADO 
deixado pelo mestre, que 
mostrou aos brasileiros a im-
portância da luta pela dig-
nidade humana, Richard 
Riguetti (ator), Luiz Antônio 
Ro cha (encenação) e Junio 
Santos (dramaturgia) levam 
a inspiradora vida do educa-
dor para os palcos. Depois de 
mais de um ano percorren-
do o país, vista por mais de 
40 mil espectadores, a mon-

tagem ganha temporada on-li-
ne, de 5 a 27 de setembro, aos 
sábados (21 horas) e domin-
gos (16 horas), com homena-
gem especial na sessão do dia 
19, data em que Paulo Freire 
celebraria 99 anos. A venda de 
ingressos está disponível pelo 
Sympla (www.sympla.com.br/
paulo-freire-o-andarilho-da- 
utopia) e a transmissão do espe-
táculo será feita pela platafor-
ma Zoom.
ALÉM DO ESPETÁCULO, 
a equipe apresenta às quintas-
feiras de setembro, às 20 ho-
ras, a Roda na Rede com Paulo 
Freire, o Andarilho da Uto-
pia, com a presença de um con-
vidado especial para uma con-
versa sobre o legado e a práxis 
de Paulo Freire e suas conexões 
com o mundo de hoje. Os ingres-
sos podem ser retirados gratui-
tamente pelo Sympla.
A ENCENAÇÃO de Luiz An-
tô nio Rocha (Frida Kahlo, a 
Deusa Tehuana; Brimas e Zilda 
Arns, a dona dos lírios) propõe 
uma estrutura narrativa que 
leva a um lugar de ideias e refle-
xão. “O brasileiro gosta de his-
tórias. Gosta de pessoas que in-
ventam, que abrem caminho, 
que enfrentam desafios, que 
são corajosas. Estamos imersos 
em crenças fortes, em uma di-
versidade e cultura preciosas. 
Nossa brasilidade carrega pai-
xão e acolhe arte antes mesmo 
de saber que é arte”, destaca o 
diretor.
PAULO FREIRE, O ANDA-
RILHO DA UTOPIA tem apre-
sentações de 5 a 27 de setembro, 
aos sábados às 21 horas e domin-
gos, às 16 horas. Ingressos a par-
tir de 25 reais. Onde comprar e 
assistir: www.sympla.com.br/paulo- 
freire-o-andarilho-da-utopia
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Darson Ribeiro apresenta Amor no 
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Richard Riguetti interpreta Paulo Freire, 
o Andarilho da Utopia

Cinco destinos para 
fotografar: conheça cidades 
pequenas para viajar com 
segurança neste período 

Em agosto de 1939, a Academia 
Francesa de Ciências anunciou 
ao mundo o Daguerreótipo, que 
nada mais era que a primeira câ-
mera fotográfica e funcional do 
mundo. Mais de 80 anos se pas-
saram e hoje, temos acesso a uma 
fotografia a um clique de distân-
cia. Basta ter um celular, ou uma 
câmera que os momentos são re-
gistrados automaticamente. 

Devido ao isolamento social, 
muitas tradicionais viagens de 
família, ou passeios para outros 
lugares foram postergados para 
quando for mais seguro. Porém, 
algumas cidades já estão adotan-
do protocolos de aberturas, então 
por que não já se planejar para ter 
aquela recordação com o charme 
de uma cidadezinha do interior? 

“São cidades que têm pou-
cos habitantes, estão abrindo de 
forma gradual e são econômi-
cas. O que estamos vendo agora 
são pacotes nacionais com mui-
tas promoções para fortalecer o 
turismo local, e salvar estes es-
tabelecimentos”, diz Lorena Pe-
retti, CEO da Minds Travel. 

Pensando nisso, a especialis-
ta em viagens da Minds Travel, 
Lorena Peretti, preparou uma 
lista com 5 destinos do interior 
para se fotografar e viajar com 
segurança: 

Jaboticabal, São Paulo

Situada a 370 km de São 
Paulo, Jaboticabal tem as pra-
ças e jardins cobertos de rosas 
que dão as boas vindas a quem 

chega à cidade - carinhosamente 
apelidada de Cidade das Rosas. 
(Vale uma bela foto). A Es pla-
nada do Lago retrata, linda-
mente o patrimônio histórico e 
artístico da cidade em uma am-
pla área verde com atividades de 
esporte e lazer. 

Três Pontas, Minas Gerais

A praia artificial e as be-
lezas naturais do distrito de 
Pontalete, um dos pontos de 
encontro nos dias quentes e o 
Museu do Café que resgata a 
história da cafeicultura minei-
ra são, com certeza, pontos a se 
visitar para fotografar. Tem me-
nos de 60 mil habitantes e fica 
próximo a Varginha. 

Faxinal, PR

Líder em turismo rural e de 
aventura do Vale do Ivaí, a ci-
dade possui 108 cachoeiras com 
mais de cinco metros de altura 
catalogadas. A 
maior delas, a 
Véu de Noiva, 
chega a im-
p r e s s i o n a n -
tes 156 me-
tros! Além de 
toda essa be-
leza natural, 
a cidade tem 
quase 17 mil 
habitantes e 
muitas paisa-
gens de tirar o 
fôlego. 

Eusébio, Ceará

Localizada na região metro-
politana de Fortaleza, Eusébio 

é tranquila como uma cidadezi-
nha do interior, com suas bele-
zas naturais como: a Lagoa de 
Parnamirim, o Polo de Lazer 
e o Rio Pacoti. Para os aman-
tes da velocidade, o município 
conta ainda com o Autódromo 
Internacional Vigílio Távora. 
O turismo religioso também 
gera rendas para o municí-
pio. A cidade também é aces-
so para diversas praias do les-
te cearense. 

Jataí, Goiás

No Sudoeste Goiano, Jataí 
tem cerca de 100 mil habitan-
tes e se destaca como impor-
tante polo turístico por causa 
de suas águas termais que che-
gam a 40°. Outro ponto mui-
to importante é o turismo de 
aventura e as belas cachoei-
ras, além de uma cidade repleta 
de parques e museus, com óti-
mas opções noturnas e pessoas 
hospitaleiras.

Para fechar o seu pacote, 
acesse: http://www.mindstravel.
com.br
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Belas cachoeiras, Jataí, Goiás

Parques estaduais da capital recebem 
doações de cabines de higienização
Os parques estaduais: Ju ven-

tude e Alberto Löfgren (Horto 
Florestal), contam com mais um 
instrumento de higienização que 
traz mais segurança à saúde dos 
visitantes. A Coordenadoria de 
Parques e Parcerias (CPP), da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Am biente (SIMA), recebeu 
da Neobrax, empresa especiali-
zada no ramo farmoquímico, ca-
bines de sanitização que ficarão 
disponíveis ao público durante 
dois meses. 

De acordo com a empresa, os 
boxes neutralizadores provocam 
a aspersão de Clorexidina 0,2%, 
substância considerada de bai-
xa toxicidade pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e ho-
mologada pela Anvisa. No mo-
mento em que o usuário entra 
na cabine, um sensor é automa-
ticamente acionado e a máqui-
na libera o produto, presente 
também em antissépticos, en-
xaguantes bucais, cosméticos e 
sabonetes.

O processo gratuito, que 
dura cerca de 10 segundos, hi-
gieniza e cria um ambiente des-
favorável à proliferação de ví-
rus, bactérias, pragas e germes. 
Para atender o público durante 
os 60 dias, a Neobrax estima a 
utilização de cerca de 60 mil li-
tros de Clorexidina.

Do total de 12 cabines, duas 
ficarão no Horto Florestal; e 
três no Juventude. As insta-
lações já foram iniciadas e se-
rão concluídas até o fim desta 
semana.

Reabertura dos parques

A Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente iniciou 
a reabertura gradual dos par-
ques urbanos estaduais em 13 
de julho, com horário de funcio-
namento reduzido. Desde a úl-
tima quarta-feira (26), o Horto 
Florestal voltou a funcionar em 
horário normal nos dias da se-
mana, 5h30 às 18 horas. Na 
próxima segunda-feira (31), o 
Parque da Juventude retoma ao 
horário regular, 6 às 19 horas.

O incentivo às práticas es-
portivas individuais, como: cor-
rida, caminhada e uso de bici-
cleta, continuam valendo. Não 
é recomendado o uso de parqui-
nhos, ou atividades coletivas. 

Desde 3 de agosto, também es-
tão disponíveis o uso das qua-
dras de tênis, esporte que per-
mite distanciamento entre os 
jogadores.

Em todos os locais, a limpe-
za e desinfecção foram intensi-
ficadas. O uso de máscara con-
tinua obrigatório, bem como o 
distanciamento social. Há to-
tens com álcool em gel 70% nas 
entradas e medição da tempera-
tura corporal de todos visitan-
tes e colaboradores do parque, 
por meio de termômetro digital 
infravermelho na portaria.

A SIMA está monitorando 
as atividades e comportamen-
to da população nos espaços 
para deliberar sobre a abertura 
integral.
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Parques estaduais voltam a funcionar no seu horário normal 
de segunda a sexta-feira
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