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Primeiro vagão de ‘O Trem’
Curta Aviso Prévio, um dos quatro que formam o longa de estréia da ELCV, é exibido hoje

Cássio Gomes Neves
Da Redação

O
Trem não descarrilou. O projeto de
longa-metragem sob esse título, o pri-
meiro produzido pela ELCV (Escola Li-
vre de Cinema e Vídeo de Santo An-

dré), deveria ter saído ainda este ano. Houve
obstáculos, que caíram como pedra no dormen-
te durante a execução do filme de longa dura-
ção. “São dificuldades inerentes a qualquer pro-
dução dessas, como patrocínios e horários para
filmar em locações”, diz Rogério Corrêa, mem-
bro da comissão coordenadora da escola. O
Trem ganha agora novo prazo para deixar a side-
rurgia cinematográfica de Santo André como
uma composição só: o primeiro semestre de
2005. Enquanto isso, os “vagões” – plagiando o
nome pelo qual Corrêa chama os quatro curtas
que, reunidos, formarão o longa – são montados
e concluídos. Um deles, o filme Aviso Prévio, de
Diaulas Ullysses, estréia hoje no Teatro Munici-

pal, com entrada franca, às 20h30.
Aviso Prévio adianta o que virá a ser O Trem, que

completa-se com o curta (concluído) Tomé, de
Wilson Julião e Fábio de Jesus, e os inacabados A
Última Composição e Nossa Joana Qualquer. O
mote do projeto total é adotar o veículo ferroviá-
rio como “personagem inorgânico”,
nas palavras do diretor Ullysses. Um
personagem que, do mesmo modo
que corta a geografia do Grande
ABC, atravessa histórias cotidianas.
No caso do curta exibido hoje no Mu-
nicipal, o enredo se enamora de três
faxineiras da companhia ferroviária
(interpretadas por Edna Ferreira,
Kelly Soul e Elidy Moreira), em con-
flitos etários e trabalhistas.

Seria prematuro chamar Aviso Prévio de versão
ferroviária de Domésticas – O Filme (da dupla
Nando Olival e Fernando Meirelles)? Ullysses res-
ponde: “Não sei. O que a equipe (de Aviso Prévio)
quer é mergulhar nesse universo das faxineiras,

que tem um tanto de inusitado e outro tanto de
dureza. E mostrar que elas são quase donas do
território; estão lá antes de o primeiro trem ser li-
gado e depois que o último é desligado”. 

Outra coincidência com Domésticas, depois
eliminada, é que o roteirista Sérgio Pires tendia

para uma comédia no texto que con-
cluiu em setembro de 2003 – Aviso
Prévio foi filmado durante cinco dias
de novembro do ano passado. Na
edição, visto que as imagens não su-
portavam as piadas do roteiro, cal-
cadas mais nos personagens que nas
situações, o filme foi reestruturado
como drama. “Não se trata de dra-
ma existencial. As três personagens
(as faxineiras Camélia, Maria e

Baiana) sofrem o que se sofre no dia-a-dia, mas
sempre com alegria”, diz Pires, que “morria de
medo de fazer pastelão”. Reforçou-se o drama
com a iluminação com cores quentes. “Quería-
mos fugir de uma coisa novelesca, dar uma ‘-

quentura’ ao filme”, afirma Douglas Duarte, di-
retor de fotografia de Aviso Prévio.

Calouros – Ullysses, Pires e Duarte formaram-
se pela ELCV em junho deste ano. Integraram a
turma inaugural do curso, que neste semestre
iniciou um segundo grupo com cerca de 60 alu-
nos, divididos em produção, fotografia, roteiro e
direção, sob as orientações de cinco professores.
Para os calouros, Rogério Corrêa prediz novida-
des, sobretudo no que concerne à montagem
dos filmes, atualmente operada fora dos limites
da escola. “No ano que vem, teremos nossa pró-
pria ilha de edição. Já está comprada. Só falta
prepararmos a sala, que exige condições espe-
ciais de temperatura e outras medidas de segu-
rança”. E o trem segue seu curso. ��

Aviso Prévio – Estréia do curta-metragem dirigido por
Diaulas Ullysses. Hoje, às 20h30, no Teatro Municipal de
Santo André – praça IV Centenário, s/ nº (Paço Municipal).
Tel.: 4433-0789. Entrada franca.

Entrada 
é franca 
na sessão
marcada para
as 20h30 em
Santo André

Douglas Duarte/Divulgação

Cena de Aviso Prévio, 
curta que pretende um

mergulho no universo das
faxineiras com o que ele
tem de inusitado e duro
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Móveis e Decorações
➧➧ CASAIDEA

Av. Portugal, 1545 - Centro - Santo André
Tel.: 4992-1689. 10% de desconto 
em até cinco pagamentos. 

➧➧ CENARIUM ARTE E REQUINTE
Av. Portugal, 1.565 - Santo André 
Tel.: 4990-1788. 15% de desconto em
molduras para pagamento à vista. 

➧➧ DELLANNO - Cozinhas
1 - Av. Portugal, 130 - Centro - Santo André
Tel.: 4994-9397. 
2 - Rua Jurubatuba, 327 - São Bernardo
Tel.: 4125-6866. 
15% de desconto em até três pagamentos.

➧➧ DE STIJL
Rua Caminho do Pilar, 727 - Centro - Santo André
Tel.: 4427-9257. 5% de desconto na linha de
porcelanas importadas e nacionais, pastilhas 
de vidro Colormix e pastilhas de coco.

➧➧ DULANDO - Puxadores para móveis
Rua Jurubatuba, 299 - Centro - São Bernardo  
Tel.: 4330-5927. 7% de desconto à vista.

➧➧ PAZYRYK - Tapetes Orientais
Rua das Bandeiras, 346 - B. Jardim - Santo André
TeleFax.: 4992-6527. 10% de desconto à vista e
5% para pagamentos parcelados.

➧➧ PI 4
Av. Portugal, 843 - Centro - Santo André 
Tel.: 4994-7176. 10% de desconto em até quatro vezes.
Promoção especial: 30% de desconto à vista nos
estofados até o fim do estoque.

➧➧ SILIGRAM - Mármores e granitos
Rua Antonio Afonso Sconparim, 63 - Ribeirão Pires 
Tel.: 4828-7100. 10% de desconto ou preço 
real parcelado em quatro vezes.

➧➧ SPAZIO DI COLORI
Av. Portugal, 1537 - Centro - Santo André
Tel.: 4438-5204/4438-7019. 15% de desconto nas
texturas Ibratim e 5% nas tintas da marca International. 

Paisagismo
➧➧ BOTÂNICA ABC

Rua São Sirilo, 84 - Jd. Bela Vista - Santo André 
Tel.: 4436-0987. 15% de desconto em paisagismo.

Portas Automáticas
➧➧ NINOFER PORTÕES

Rua Luis Edmundo, 20 - Vila Guarani - Santo André  
Tel.: 4458-3413. 10% de desconto sobre pagamento à
vista ou quatro vezes sem desconto em portões manuais 
e automáticos de ferro, madeira e alumínio.

Projetos Arquitetônicos
➧➧ DUE ARCHII ARQUITETURA E INTERIORES 

Rua das Figueiras, 1.985 - Bairro Campestre
Santo André - Tels.: 4991-4431/4991-5268. 
10% de desconto para processos de licenciamento junto
à Cetesb e bombeiros e 15% para projetos em geral.

➧➧ VÊNETO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
Rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 350
4º andar - Bairro Santa Maria - São Caetano Tel.: 4220-1900.
15% de desconto para projetos, construções, reformas,
decoração, paisagismo, laudos e perícias técnicas.

Serralherias
➧➧ MARKLÉ -  Esquadrias de alumínio e ferro

Av. Antonio da Fonseca Martins, 271 - B. São José 
São Caetano - Tel.: 4231-4065. 10% de desconto 
em qualquer serviço de serralheria residencial 
e industrial.
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➧➧ BIO NATURA - Qualidade de Vida

Rua Dona Elisa Fláquer, 180 - Centro - Santo André  
Tel.: 4436-0278. 5% de desconto e, em compras 
acima de R$10, ganhe um brinde.
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Aparelhos auditivos
➧➧ ALL TON

Rua Londres, 696 - Utinga - Santo André - Tel.: 4461-0508.
15% de desconto em aparelhos auditivos (exceto para o
item baterias).

➧➧ WIDEX - Aparelhos auditivos
1 - Av. Portugal, 397 - Santo André - Tel.: 4427-7664.
2 - Rua Arthur Corradi, 101 - Sala 03
Vila Duzzi - São Bernardo - Tel: 4122-5009.
3 - Rua Vargem Grande do Sul, 101
Mauá - Tel.: 4512-1487.
4 - Rua Manoel Coelho, 500 - Sala 602
Centro - São Caetano - Tel: 4227-6331
15% de desconto em aparelhos auditivos.

Casas Cirúrgicas
➧➧ CIRÚRGICA JARDIM

Av. D. Pedro II, 551 - Bairro Jardim
Santo André - Tel.: 4994-0333..  
10% de desconto, exceto promoções.

Clínicas Médicas & Laboratórios
➧➧ ACUFFON CLÍNICA DE ACUPUNTURA 

E FONOAUDIOLOGIA
Av. Portugal, 397 - 8o andar - sala 802 - Centro  Santo
André. Telefax.: 4994-6322/8132-7176. 
20% de desconto em acupuntura médica e clínica 
geral e 25% de desconto em fonoaudiologia. 

➧➧ AMI - Assistência Materno Infantil Lambert
Rua Adolfo Bastos, 495 - Vila Bastos
Santo André - Tels.: 4994-0055.  
Telefax: 4994-9611. 40% de desconto em consultas
médicas e 20% em procedimentos. Psicologia e

Fonoaudiologia: 15% de desconto sobre o pacote
de tratamento (em sessões). Nutrição: 10% de
desconto. Odontologia: 15% de desconto em
endodontia, odontopediatria, dentística, periodontia
especializada e 10% de desconto em ortodontia
especializada (instalação de aparelhos e tratamentos 
de dor orofacial). Primeira avaliação gratuita.

➧➧ CENTRO ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA À MULHER
Rua Padre Vieira, 431 - B. Jardim - Santo André
Tels: 4437-1818/ 4437-1819/ 3439-2930. 
50% de desconto em consultas e exames.
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www.dgabc.com.br/clubedoassinante.htm Caso algum estabelecimento conveniado não cumpra os descontos divulgados, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Assinante pelo telefone 4435-8010.

Palestra aborda importância das fibras na alimentação
Hoje, às 19h30, o Cenafe -

Centro de Nutrição, Atividades
Físicas e Emoções vai ministrar
gratuitamente a palestra ‘Fibras
aliadas do emagrecimento’, que
abordará os benefícios do consumo
de fibras na alimentação diária
para controle da fome e de

doenças crônicas como diabetes 
e câncer de intestino. A palestra
será ministrada pela personal
trainer e orientadora nutricional
Maria Cecília Vergueiro. As 
vagas são limitadas e devem 
ser reservadas pelo telefone 
4122-1327.

Assinante tem
desconto 
para ver 
Maria Rita

AAmanhã, às 22h, a cantora Maria Rita fará única
apresentação na casa de espetáculos Victória Hall,
em São Caetano. Durante o show, a filha de Elis
Regina e César Camargo Mariano apresentará

sucessos de seu primeiro CD, lançado em 2003,
acompanhada de músicos ao piano, baixo e bateria. A
cantora, considerada revelação no ano passado, interpreta
canções de compositores como Milton Nascimento e Rita 
Lee, além de sucessos de novos nomes da MPB, e demonstra
toda musicalidade adquirida pelas aulas de canto e pela
convivência com jazz, música instrumental e, até, rap. 
As bilheterias do Victória Hall funcionam diariamente, 
das 10h às 20h, e os ingressos individuais custam R$ 60 (setor
A), R$ 50 (setores B e C), R$ 70 (camarote) e R$ 30 (platéia
superior). Assinantes do Diário têm 5% de desconto no valor
dos ingressos. Outras informações pelo telefone 4229-2223.

Victória Hall - Rua Baraldi, 743 - São Caetano.

Cenafe - Centro de Nutrição, Atividades Físicas e Emoções
Alameda Princesa Isabel, 605 - Nova Petrópolis - São Bernardo.
www.cenafe.com.br

D
iv

ul
ga

çã
o


