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CINEMA

Shoppings de Uberlândia apostam em cine drive-in
  DHIEGO BORGES

Depois de um jejum de 
praticamente cinco meses, os 
uberlandenses puderam matar 
neste mês um pouco da sauda-
de das telas de cinema. Com 
as salas fechadas por conta 
da pandemia desde o final 
de março, os dois principais 
shoppings de Uberlândia apos-
taram em exibições ao ar livre 
utilizando os estacionamentos 
dos empreendimentos. 

A primeira exibição no for-
mato drive-in aconteceu no 
Uberlândia Shopping, que pro-
moveu entre 3 e 6 de setembro 
o Arena Social Bank OpenAir. 
De acordo com um dos organi-
zadores, Fernando Marinho, o 
evento foi muito bem recebido 
pelo público. Em quatro dias, o 
estacionamento do Shopping 
recebeu 647 carros, com uma 
média de 1.746 pessoas. A 

programação contou com oito 
sessões de quinta a domingo.

“Foi melhor do que es-
perávamos, tivemos grande 
receptividade do público e con-
seguimos entregar um evento 
com toda segurança e também 
que tivesse uma experiência di-
ferente de cinema. A reação foi 
bastante positiva e já estamos 
desenhando uma nova edição 
em breve”, adiantou Fernando.

Ainda segundo o organiza-
dor, os carros foram organiza-
dos em uma arena de 2.500 
m² no estacionamento. Os 
clientes puderam acompanhar 
as exibições dentro dos veícu-
los a partir de um telão de 580 
polegadas. Entre os filmes, fo-
ram escolhidos clássicos como 
Harry Potter e as Relíquias da 
Morte Parte 2, Nasce uma Es-
trela, Coringa e outros.

Com um público estimado 
em mais de 3.700 pessoas, 

distribuídas em 950 carros, o 
Center Shopping também pro-
moveu, entre 4 e 13 de setem-
bro, o Festival Cine Drive-in. 
Foram 15 sessões de cinema 
ao ar livre no estacionamento 
do empreendimento. Segundo 
uma das organizadoras, Caro-
lina Miranda, o evento foi um 
sucesso.

“O público teve uma acei-
tação muito boa. É um formato 
muito seguro, onde cada fa-
mília fica dentro do seu carro, 
com acesso controlado aos 
banheiros e os pedidos de co-
mida e bebida são feitos sem 
contato físico, com a entrega 
diretamente nos carros. Foi 
uma experiência de evento 
sensacional, e novas edições 
estão por vir”, destacou.

Entre os filmes exibidos, 
estavam STAR WARS: Impé-
rio contra-ataca, La La Land: 
cantando estações, A era do 

gelo: o big bang e outros. 
Ainda segundo a organização, 
uma nova edição já está sendo 
preparada com shows ao vivo 
e novidades, mas ainda sem 
data definida.

Mais de 

5 mil 
pessoas 
participaram 
de exibições 
ao ar livre no 
início do mês; 
empreendimentos 
já pensam nas 
próximas edições

Tecnologia

WideStrike™1 US$ 116,00 ha US$ 190,00 ha US$ 0,0422 kg 1,67 ha

US$ 80,00 ha US$ 132,00 ha US$ 0,0367 kg 1,7000 ha

US$ 240,00 ha US$ 395,00 ha US$ 0,1097 kg 1,7000 ha

US$ 266,00 ha US$ 447,00 ha US$ 0,1242 kg 1,7000 ha

**Royalty pós-plantio: valor estabelecido e cobrado de produtores que não adquiriram 
semente certificada diretamente da BASF/TMG/IMA ou via distribuidores/revendedores 
autorizados.

***Crédito de isenção: crédito gerado a favor do cotonicultor quando da aquisição de 
sementes certificadas FiberMax® ou de Licenciados com as tecnologias acima mencionadas.

****Pagamento: será observado para a conversão do valor dos royalties devidos a ser pago 
em Reais de acordo com o item 4.5 do Termo de Compromisso do Cotonicultor.

Em caso de dúvidas relacionadas ao Sistema ICT, o time de Tecnologias da BASF está 
à disposição para esclarecer eventuais dúvidas referentes ao assunto.

Monitoramento da tecnologia WideStrike™

COMUNICADO IMPORTANTE AO SETOR ALGODOEIRO

* WideStrikeTM é uma tecnologia Dow AgroSciences Industrial Ltda. integrante 
do grupo Corteva Agriscience™ e licenciada à BASF, à TMG e ao IMA.

Tecnologia Royalty
pós-plantio/ha**

Royalty pós-plantio por 
kg de algodão em caroço

WideStrike™* US$ 190,00 ha**** US$ 0,0422 kg 1,6700 ha

Crédito de isenção/
saco***

A Corteva Agriscience™ informa que, também na safra 2020/2021, o monitoramento do uso 
não autorizado da tecnologia WideStrike™*, seja nas sementes FiberMax®, nas sementes 
Tropical Melhoramento & Genética (TMG) ou nas sementes do Instituto Mato-Grossense do 
Algodão (IMA), continuará sendo feito pelo time de Tecnologia da BASF por meio do Sistema 
de Integridade e Controle de Tecnologias (Sistema ICT).
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