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Cinema&

Cinemas reabrem
na RMVale

Cinéfilos de Jacareí,
Guaratinguetá, Lorena,
Pindamonhangaba,
São José dos Campos e
Ubatuba já podem matar
saudades da tela grande.
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Da redação
RMVALE

D

emorou muito mais que o esperado, mas enfim as redes
de cinema começam a reabrir
suas salas na RMVale. Em uma
das maiores cidades da região, permanecem fechadas. Taubaté ainda alinha sua
política municipal no que tange ao funcionamento pleno dos serviços ofertados
pelas redes, como consumo nas salas e
vendas nas bombonieres. Enquanto isso,
os cinéfilos podem conferir algumas estreias e um grande festival de cinema elaborado para o retorno a magia da sétima
arte, o #Juntos pelo Cinema, que traz 26
filmes clássicos e contemporâneos com o
objetivo de permitir uma vivência saudosista no retorno pós-pandemia. O Grupo
Cine, em funcionamento no Shopping
Pátio Pinda, reforçou os protocolos de
segurança e reabre com capacidade reduzida das salas. “Os protocolos de segurança são os mais rígidos possíveis.
Nossos clientes serão impactados em
toda a sua jornada no cinema por materiais informativos com as medidas sanitárias adotadas por nossa rede”, explica
Bruna Pescara, gerente de Marketing do

Grupo Cine. Logo na entrada, há a aferição de temperatura de todos os clientes e
disponibilização de álcool em gel em todas as áreas comuns. Todos os produtos
são rigorosamente higienizados antes da
comercialização nas bilheterias e bombonieres. O intervalo entre as sessões
também aumentou para evitar aglomerações e garantir a higienização do local
após cada filme. No interior das salas, as
poltronas próximas são bloqueadas para
garantir o distanciamento seguro entre
os clientes. Todos os colaboradores da
rede também estão equipados com os
EPI’s necessários e capacitados para receber o público com toda a segurança.
Já em Jacareí, a rede Cinemark fechou
parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein, em São Paulo, para os novos
protocolos sanitários. Um grupo de infectologistas visitou salas da Rede para
acompanhar todo o percurso que será
feito por clientes e funcionários, orientando e desenhando em conjunto os
protocolos. “Nós nos preparamos, durante todo esse tempo, para reencontrar
o nosso público com toda a segurança

necessária. Nossos protocolos foram
pensados e desenhados em detalhes,
buscando a segurança e o bem-estar dos
nossos clientes e colaboradores. Estamos
satisfeitos em poder receber todos com o
nível de qualidade da Cinemark”, afirma
Marcelo Bertini, Presidente da Cinemark
Brasil. A rede Cinemais reabriu suas salas em Guaratinguetá e Lorena no dia
15 de outubro, com protocolos de segurança aprovados pelos municípios
e garantindo os procedimentos sanitários e evitando aglomerações nas áreas externas e internas. O Cine Porto,
no Shopping Porto Itaguá em Ubatuba,
foi o primeiro a reabrir em 9 de setembro e também adotou todos os cuidados
para garantir a saúde dos cinéfilos do
Litoral Norte. Em São José dos Campos,
Cinépolis no Shopping Jardim Oriente e
Kinoplex no Vale Sul Shopping decidiram reabrir suas salas no dia 22 de outubro. Em um primeiro momento oferecerão promoções para ‘fisgarem’ o público
para o reencontro. Ambas adotam todos
os procedimentos necessários para evitar o contágio do coronavírus.

Um grande festival com filmes clássicos e contemporâneos, internacionais e
brasileiros, foi pensado por profissionais
de diferentes empresas entre estúdios,
distribuidores, exibidores e fornecedores
do segmento para saudar a retomada. Na
RMVale, a rede Cinemark e o Grupo Cine
aderiram a mostra e exibirão grandes filmes da história da sétima arte, sucessos
de crítica e bilheteria, além de produções
recentes, a preços populares. Clássicos
contemporâneos como “Harry Porter e a
Pedra Filosofal” estarão ao lado de lançamentos como o aguardado musical
“BTS Break The Silence: The Movie”, que

estreia no dia 29 de outubro em circuito
comercial no país. O festival é uma opção
para a vivência na retomada do público
as salas. . “Tentamos incluir na programação o que este espectador frequente
gostaria de ver na volta, mas a seleção
não é voltada só para o cinéfilo de carteirinha. A ideia central é trazer aqueles
filmes tidos como os que precisam ser vistos numa sala de cinema. São obras que
muita gente não pôde ver no cinema, pela
idade ou por falta de oportunidade, e que
agora terão nova chance”, diz o crítico de
cinema, Érico Borgo, responsável pela
curadoria do festival.
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O ILUMINADO (1980/Suspense)
Passado e futuro se misturam em uma jornada
de loucura e violência capaz de abalar até o
mais corajoso dos cinéfilos. Baseado na obra
de Stephen King, Stanley Kubrick criou em “O
Iluminado” um espetáculo cinematográfico,
feito de som, cor, movimentos de câmera
precisos e atuações viscerais que entraram
para a história. O cinema nunca mais foi o
mesmo depois que a família Torrance entrou
no Overlook Hotel.

Vejam os
filmes do Festival
#JuntospeloCinema
e as estreias para o
cinema em outubro.

OS BONS COMPANHEIROS (1998/Policial)
Henry Hill, o personagem de Ray Liotta em Os
Bons Companheiros, começa a sua história
declarando: sempre quis ser um gângster. Um
fascínio que é reproduzido visceralmente pelo
diretor Martin Scorsese na mistura de violência,
humor e devoção à sétima arte que se tornou
sua assinatura. Com atuações inesquecíveis de
Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci (que levou
um merecido Oscar de Melhor Ator Coadjuvante)
, Os Bons Companheiros é cinema puro saído das
mãos de um de seus maiores expoentes.

O PALHAÇO (2011/Drama)
Considerado um dos 100 melhores
filmes brasileiros de todos os tempos, O
Palhaço é a combinação de dois grandes
talentos nacionais: Paulo José e Selton
Mello (que também dirige o longa). Pela
dinâmica entre pai e filho, Mello cria uma
história delicada sobre a ironia de artista:
mesmo frustrado, é só na arte que ele vai
reencontrar o seu sorriso.

TUBARÃO (1975/Suspense)
Pela sinopse — criatura gigante ameaça
uma pequena cidade litorânea — Tubarão
parece simples. Steven Spielberg, porém,
resolveu fazer um filme sobre medo, não
sobre um monstro, e entrou para a história.
Inspirado pelos ensinamentos de Alfred
Hitchcock, o diretor dá uma aula de cinema
ao estabelecer uma rotina frenética de
suspense guiada pela trilha de John Williams
e as atuações carismáticas de Roy Scheider,
Richard Dreyfuss e Robert Shaw.

OS VINGADORES (2012/Aventura)
Em 2008, com o lançamento do primeiro
Homem de Ferro, o Marvel Studios iniciava
a criação de um universo. Não se tratava
apenas de uma longa e lucrativa franquia, mas
de um imaginário construído com o público.
Quatro anos depois, “Os Vingadores” estreou
como um acontecimento cinematográfico
sem precedentes, honrando uma história
de décadas nos quadrinhos, reunindo pela
primeira vez seus heróis nas telas - e dando
aos fãs uma experiência cinematográfica
como poucas na história recente!
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22/10 A VERDADEIRA HISTÓRIA DE NED KELLY

• Direção: Justin Kurzel • Elenco: George MacKay, Russell Crowe, Nicholas Hoult
A história do matador australiano Ned Kelly e sua gangue quando fogem das
autoridades durante a década de 1870.

01/10 A ILHA DA FANTASIA

• Direção: Jeff Wadlow
• Elenco: Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale
O proprietário de uma ilha luxuosa convida
um grupo de hóspedes para viver suas
maiores fantasias de uma forma inesperada.

29/10 BTS BREAK THE
SILENCE: THE MOVIE

• Direção: Jun-Soo Park • Elenco:
Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga
O filme relata os melhores mometos
da turnê Love Yourself: Speak Yourself,
que passou por São Paulo em maio
de 2019.

Outubro de 2020 | 63

