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ELCV ensaia primeiro longa
Alunos da escola da Prefeitura de Santo André preparam quatro curtas que formarão o filme
Fotos: André Henriques

Mauro Fernando
Da Redação

O

trem como elemento
civilizador no Grande
ABC. As filmagens de
O Trem, o primeiro
longa-metragem da ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo),
de Santo André, começam hoje.
Quatro curtas de ficção, além
de um documentário que liga as
histórias, compõem o longa.
Aviso Prévio é o primeiro curta a
ser rodado – o Cine-Teatro Carlos Gomes, em Santo André, recebe a equipe para as primeiras
gravações. Outras locações: estações Mauá, Santo André e
Brás da CPTM.
“Existe em O Trem uma vontade de identificar e ilustrar o
Grande ABC, buscamos a força
que a região tem sem sermos
bairristas”, afirma o diretor
Diaulas Ullysses. “O trem é o
protagonista de todas as histórias”, diz o roteirista Sérgio Pires.
Aviso Prévio (direção de
Ullysses, roteiro de Pires e direção de fotografia de Douglas
Duarte e Rose Sabino) é a única
comédia entre os curtas. Última
Composição (direção de João
Emerson, roteiro de Joel Jonas e
direção de fotografia de Celso
Luz) começa a ser rodado ainda

As atrizes
durante o
ensaio de
Aviso Prévio,
que terá,
como as
outras
produções, o
trem como
protagonista
em dezembro. Nossa Joana
Qualquer (direção de Emerson
e roteiro de Pires) e Um Homem
de Trem (roteiro de Wilson Julião) ficam para 2004.
O longa possui duas motivações, uma coletiva e outra conceitual. “O Trem é um projeto
coletivo, vários vagões unidos
formam um todo. O trem é um

agente civilizador, e queremos
abordar a história e o caráter de
Santo André”, afirma Rogério
Corrêa, um dos coordenadores
da ELCV, ao lado de Eduardo
Gonçalves e Luís Alberto de
Abreu.
Corrêa ressalta que a ELCV
“não é a produtora integral, mas
a catalisadora do projeto, onde

ele surgiu”. “Os alunos têm de ir
à luta por recursos financeiros.
O cinema brasileiro é assim,
nada vem de graça”, diz. Quando os estudantes saírem da
ELCV, pois, encontrarão um panorama semelhante ao que
vêem nela: “A escola procura
preparar os alunos para a realidade do cinema brasileiro”.

Corrêa não quer iludir ninguém em relação ao mercado
de trabalho. “O cineasta brasileiro está sempre começando do
zero, ainda que ele se chame
Nelson Pereira dos Santos (diretor de filmes consagrados como
Vidas Secas e Memórias do Cárcere)”, afirma.
Uma das possibilidades para

que haja “garantia de uma produção contínua” é a ação do Estado quanto à “regulamentação
da distribuição”. “É preciso leis
anticartel para impedir que um
filme entre em 400 das 1,3 mil
salas de exibição no Brasil”, diz.
Digital, O Trem deve ficar
pronto em junho de 2004. O
que fazer com o filme, então?
“Podemos oferecê-lo a TVs
como a Cultura e a Sesc/Senac
para exibição gratuita ou leválo a festivais. Ele não foi pensado com pretensão comercial”,
afirma Corrêa.
Professor de Produção da
ELCV, Daniel Santiago revela o
orçamento de Aviso Prévio: R$
48 mil. O valor, porém, é virtual
– refere-se ao que seria gasto se
todos os custos fossem contabilizados. “A finalização será feita
na (Universidade) Metodista, a
CPTM não cobrará pelas locações e os atores não receberão
cachê”, diz.
Equipamento e transporte
estão por conta da ELCV. Existem pequenos apoios quanto à
alimentação. “Dinheiro ao
vivo e em cores praticamente
não há. É possível fazer um
curta com poucos recursos,
desde que haja grande interesse e mobilização”, afirma Santiago, cujos alunos respondem
pela produção. ■

Amizade é tema de ‘Aviso Prévio’
Da Redação

■ O curta-metragem Aviso Prévio
relata o cotidiano de três faxineiras da CPTM, a encarregada Maria (Edna Ferreira), a novata Camélia (Elidy Moreira) e Baiana
(Kelly Soul), que está de partida
para o Nordeste – daí o título do
curta. “O universo do trem é vasto, todos os tipos de personagens podem ser encontrados
nele. Dá para discutir um milhão
de coisas, incluindo diferenças
sociais. Mas o texto fala, sobretudo, de amizade”, diz o roteirista Sérgio Pires.
O diretor Diaulas Ulysses
conta que viu no roteiro “um
colorido, pessoas trabalhando
sem perder a alegria”: “Numa
época em que muita gente pensa em armas, há essas mulheres que buscam a amizade, o

amor”. “Os conflitos são gerados porque elas querem ser felizes, independentemente se
ganham bem ou mal. São personagens leves, que flutuam”,
afirma Pires.
O diretor e o roteirista se esbarraram num momento em
que desejavam trabalhar com
comédia. Ulysses: “Depois do
curta Os Alvos que Queremos Virgens, um drama denso, eu procurava algo mais descontraído
para fazer. E o roteiro de Aviso
Prévio contém várias brincadeiras”. Pires temia ser rotulado por
causa da pesquisa sobre o universo marginal que originou as
peças Esta Noite Ouvirei Chopin e
Fogueira ao Meio do Dia ou Bueiro do Amor.
Além disso, há a questão da
linguagem. “O Trem permite discutir estéticas por meio das dife-

renças entre elas”, diz Pires. Diretores e roteiristas não navegam no sentido da uniformização que pasteuriza o trabalho.
“Cada diretor tem uma visão. Eu
gosto de uma linha mais ‘câmera
na mão’, como Glauber (Rocha,
expoente do Cinema Novo e diretor de filmes como Deus e o Diabo
na Terra do Sol e Terra em Transe)”, afirma Ullysses.
A troca de idéias é uma constante. “A escola tem uma proposta de trabalho em equipe,
sem destacar uma figura. Então, temos de buscar a cooperação, a parceria”, afirma a diretora de fotografia Rose Sabino.
“Discutimos, por exemplo, a
quentura da imagem, que se relaciona com a alegria das personagens. Também proponho
coisas para o Sérgio, e ele para
mim”, diz Ulysses.
— MF

Sérgio Pires (atrás) , Diaulas Ulysses, Rose Sabino e Douglas Duarte: trabalho em equipe

Sócios do Clube curtem
música sertaneja com desconto

P

Roteiro
Vi a g e n s
Hotéis
➧ ÁUSTRIA HOTEL
Av. Sol Nascente, 883 - Monte Verde
Minas Gerais. Reservas (35) 3438-1418.
10% de desconto no pacote.
➧ BRISA FLAT APART HOTEL
Av Marginal Direita, 6668 - Praia Massaguaçu
Caraguatatuba - Rodovia Caraguá-Ubatuba Km 91,5
SP - Tel.:(12)3884-1308 www.brisaflats.com.br
16% de desconto exceto no Reveillon.
➧ CIA DO MAR PRAIA HOTEL
Av. Tomé de Souza, 2.267 - Praia da Enseada
Bertioga - Tels.:(13)3317-2069 e (11)5583-2929.
5% desconto sobre a tarifa em qualquer
época do ano.
➧ GRANDE HOTEL SÃO FRANCISCO
Rua Visconde de Inhaúna, 95 - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2223-1224, Fax.: (21) 2233-2364
www.hotelsaofrancisco.com.br
25% de desconto sobre as diárias (exceto grandes
congressos e eventos).
➧ HOTEL GIPRITA
Rua João Ramalho, 201 - Pq. Vivamar
Ubatuba - SP - Tel.: (12) 432-2011.
Reservas (11) 3815-4455.
20% de desconto em baixa temporada
e 10% em alta temporada e feriados.
➧ HOTEL POUSADA DAS CANOAS
Av. Roberto Silveira, 279 - B. Chácara - Paraty
RJ - Tel.: (24) 3371-1133. 40% de desconto na
baixa temporada, 15% na alta e 10% nos feriados.
www.redehoteis.com.br
➧ HOTEL VILLA DI CAPRI
Rua Fragata, 70 - Praia da Enseada - Ubatuba - SP
Tel.: (21) 442-2017. 40% baixa temporada, 15% alta
e 10% nos feriados. www.redehoteis.com.br
➧ JUBIABÁ PRAIA HOTEL
Rodovia Ilhéus/Una km 18 - Ilhéus - Bahia
Tel.: (73) 269-1133. 40% de desconto sobre a tarifa
balcão na baixa estação e 20% na alta e feriados
prolongados.
➧ OÁSIS POUSADA
Rua Nicolau Miguel Obeide, 369 - Jd. Vista Linda
Bertioga - SP - Tel.: (13)3311-9440. 10% de
desconto na alta temporada e 15% de desconto na
baixa temporada.

➧ ORLA COPACABANA HOTEL
Av. Atlântica, 4.122 - Copacabana
Rio de Janeiro - Tel.: (21) 2525-2425.
15% de desconto sobre as diárias.
www.orlahotel.com.br.
➧ POUSADA FAROL DO ITAGUÁ
Av. Castro Alves, 1141 - Itaguá - Ubatuba - SP
Tel.: (12)3833-4840/7775.
15% de desconto em qualquer época do ano.
➧ POUSADA SOLAR DO PESCADOR
Rua das Árvores, 13 - Boiçucanga - São Paulo
Tel.: (12) 3865-1481.10% de desconto no valor da
diária. www.solardopescador.com.br.
➧ RESIDENCIAL SÃO LOURENÇO
Rua Marivaldo Fernandes, 102 - Enseada - Guarujá Tel.:
(013) 3383-3934. 20% de desconto sobre as diárias
para pagamento à vista ou com cartão de crédito.
➧ VER A VISTA HOTEL
Rua São Sebastião, 400 - Alto da Boa Vista
Araruama - Rio de Janeiro. 25% na baixa temporada
e 15% desconto na alta temporada
exceto feriados prolongados, réveillon, carnaval,
eventos e seminários. www.veravistahotel.com.br
➧ VILLA HARMONIA PARATY POUSADA
Rua das Acácias, 7 - Paraty - Rio de Janeiro. Reservas
(24) 3371-2334 - Desconto de 30% nas diárias com
café da manhã, na baixa estação e 20% na alta
estação para pagamento à vista com cartão, ou
cheque (parcelados). A cada 3 diárias pagas, o
assinante e o acompanhante ganham uma diária
(não válido para fins de semana prolongados e nos
meses de dezembro, janeiro e julho).
www.paraty.com.br/villa.htm

Nos Shoppings

➧ CASA TOKEI
Loja 312 - B - Tel.: 4436-5886. 12% de desconto à vista.
➧ CAURO’S ABC
Lojas 191/192. Piso 1 - Tel.: 4427-5342. 10% de
desconto à vista, parcelado ou no cartão de crédito.
➧ INFLUENCE (Moda feminina do pp ao 60)
Loja 263, piso 2 - Tel.: 4437-1042.
10% de desconto somente à vista.
➧ J. COMPANY - presentes e brinquedos
Tel.: 4438-2276. 5% de desconto.
➧ LE POSTICHE
Loja 43A, piso 2 - Tel.: 4436-3315.
5% de desconto à vista.
➧ LOJAS RIACHUELO
Tel.: 4979-4433. 5% de desconto.
➧ PONCHO VERDE GRILL & BEER
Loja 25. Piso térreo - Tel.: 4437-1297. 15% de
desconto no jantar e 10% no almoço de 2ª a 6ª.

Shopping ABC Plaza
Av. Industrial, 600 - Bairro Jardim - Santo André.
➧ ÁGUA DE CHEIRO
Loja 67- A - Tel.: 4979-5138.
5% de desconto. Pagamento em 3 vezes.
➧ EMPÓRIO BOTHÂNICO
Loja 201 - Tel.: 4979-5406. 5% de desconto nas
compras à vista a partir de R$ 30.
➧ J. COMPANY - presentes e brinquedos
Tel.: 4979-5387. 5% de desconto.
➧ PASTÍSSIMA
Loja F03 - Tel.: 4979-5256.
10% de desconto no valor total da conta.

Shopping ABC

Shopping Aricanduva

Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André.

Av. Aricanduva, 5.555 - São Paulo

➧ A ESPORTIVA
Tel.: 4992-4411. Piso 1. 10% de desconto em todos
os produtos, à vista ou no cartão.
➧ ÁGUA DE CHEIRO
Loja 289 - piso 2 - Tel.: 4994-8516.
5% de desconto. Pagamento em 3 vezes.
➧ BIO NATURA - Qualidade de Vida
Piso Pereira Barreto, loja 66 - Tel.: 4990-1751.
5% de desconto e, em compras acima de R$10,
ganhe um brinde.

➧ ELIANA MAZA - Moda feminina do 36 ao 56
Lojas 248/249 - Tels.: 6721-9175 e 3444-2361
www.elianamaza.com.br - 10% de desconto em
qualquer forma de pagamento.

www.dgabc.com.br/clubedoassinante.htm

Shopping São Caetano
Rua Manoel Coelho, 600 - Centro - São Caetano
➧ EMPÓRIO BOTHÂNICO
Loja 48 - Tel.: 4227-3222. 5% de desconto
nas compras à vista a partir de R$ 30.

Shopping Metrópole
Praça Samuel Sabatini, 200 - São Bernardo
➧ A ESPORTIVA
Loja 64 - Tel.: 4990-6000. 10% de desconto
em todos os produtos, à vista ou no cartão.
➧ GLOBE MUSIC - CDs
Loja 126 - Tels.: 4121-7284 e 4332-1950.
5% de desconto.
➧ J. COMPANY - presentes e brinquedos
Tel.: 4330-8008. 5% de desconto.
➧ LE POSTICHE
Lojas 243/244 - Tel.: 4437-1244.
5% de desconto à vista.
➧ SHOP MAN - Moda Masculina
Loja 273 - Tel.: 4123-6726. 10% de desconto.

Green Plaza

Rua Rio Branco, 87 - Mauá
➧ VIP’S JEANS WEAR - Moda
Loja 20 - Tel.: 4514-3675.
10% de desconto à vista ou a prazo.

ara os fãs de música country e sertaneja, a
Estância Alto da Serra é um dos melhores
divertimentos do fim de semana, já que apresenta
diversos shows, toda sexta-feira e sábado, a
partir das 22h. O local tem pelo menos três bandas por
noite, que se revezam entre dois palcos, além de um espaço
reservado para videokê e a ‘Sala da Moda de Viola’, onde
duas duplas tocam música sertaneja de raiz a noite inteira.
Além disso, o local possui uma arena – onde são realizados
shows com grandes nomes da música brasileira – com
capacidade para oito mil pessoas, um piso principal para
três mil pessoas e a ‘Villa Estância’, ambiente decorado à
moda do velho oeste. Da cozinha saem porções variadas
como picanha com mandioca e costela, e drinques
inspirados nas gírias sertanejas, como o Trem Que Pula,
feito de tequila, blue curaçau e contreau. Além disso, a
Estância faz o famoso Boi no Rolete, que atrai centenas de
pessoas. Assinantes do Diário pagam R$ 10 pelo ingresso
(homem) e R$ 5 (mulher), na sexta-feira. No sábado, o
ingresso masculino sai por R$ 12 e o feminino por R$ 7.
O desconto não é válido para dias de grandes shows.
Estância Alto da Serra
Estrada Nevio Carlone, 3 - Altura do km 33 da Estrada Velha de Santos
Riacho Grande – São Bernardo – Tel.: 4101-5000.
Fotos: Divulgação

Shopping Santo André
Rua Álvares de Azevedo, 99 - Centro - Sto André.
➧ ÁGUA DE CHEIRO
Loja 56 - Tel.: 4990-1193.
5% de desconto. Pagamento em 3 vezes.

Caso algum estabelecimento conveniado não cumpra os descontos divulgados, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Assinante pelo telefone 0800-7720019.

