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Nem só de músi-
ca é feito o 7º FIP
(Festival de In-
verno de Parana-
piacaba). Cine-

ma e teatro estão entre as atra-
ções gratuitas oferecidas.

Amanhã, ao ar livre, no telão
instalado no Mercado, será exi-
bido o documentário Fabrican-
do Tom Zé, às 19h30. O filme,
de Décio Matos Jr. estréia hoje
em circuito nacional e abre
amanhã a sessão de projeções
após o show de Tom Zé, no Vi-
radouro.

No sábado, às 22h, serão exi-
bidos uma seleção de curtas
que mostram imagens da Vila,
produzidos a partir de textos
de crianças que estudam na re-
gião, e três vídeos da ELCV (Es-
cola Livre de Cinema e Vídeo
de Santo André).

No dia 21, curtas de anima-
ção, experimental e clipes, pre-
miados nas 20 Mostras de Ví-
deo Brasileiro de Santo André

passam às 19h30; às 22h, o te-
lão terá o longa Garotas do
ABC, de Carlos Reichenbach.
Do acervo da ELCV, 65 curtas
serão exibidos sábados e do-
mingos, às 19h.

Sábado e domingo à tarde,
as ruas da Vila verão a Samba-
da do Cavalo-Marinho, criação
cênico-musical inspirada em
folguedo pernambucano.

As crianças terão opções de
diversão no Espaço Criança,
criado no Festival ao lado da
Casa Fox, coberto e com piso
de madeira.

Estão agendados recreação
e espetáculos teatrais, sempre
aos sábados (13h30) e domin-
gos (15h). Amanhã, Ó Bela Ali-
ce, musical com brincadeiras;
domingo, A Cidade Azul, teatro
de bonecos da Cia. Truks, histó-
ria de um menino das ruas e
uma menina perdida.

Inserida em área de manan-
cial e integrante da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, Pa-
ranapiacaba também tem op-
ções de trilhas e arborismo. ▲

SÃO OPÇÕES

Neblina, ou o famoso fog londrino, faz parte do dia-a-dia do lugarejo

Criançada pode conferir o espetáculo Cidade Azul, da Cia Truks

Guardar o
carro pode

custar R$ 10

Sol, frio e
neblina no fim

de semana

Saiba onde estacionar e qual é a
previsão do tempo para o 7º FIP

▼ Sábado e domingo de sol
em Paranapiacaba, segundo
a empresa de meteorologia
Climatempo. E frio também,
pois a umidade que vem do
Oceano Atlântico mantém
as temperaturas baixas, ape-
sar do afastamento da frente
fria. As máximas previstas es-
tão em torno de 24 graus
(amanhã) e 21 graus (do-
mingo), com mínimas de 9
graus nos dos dias.

Nebulosidade – e prova-
velmente neblina – deve
ocorrer no fim da tarde de
domingo, quando outra fren-
te fria trará algumas nuvens
e possibilidade de chuva fra-
ca apenas no começo da noi-
te. Os dias do 7º FIP amanhe-
cerão ensolarados, no sába-
do e no domingo, com prová-
vel formação de neblina
amanhã pela manhã. AS

Divulgação

▼ Para quem vai de carro pa-
ra o 7º FIP há duas opções
de estacionamento – não é
possível entrar com veículo
próprio na Vila. Na parte al-
ta de Paranapiacaba, 100 va-
gas gratuitas estão demarca-
das. Se lotarem, há mais 700
opções no Dallanese Park,
na rodovia SP 122, a 5 quilô-
metros da Vila. O preço úni-
co é R$ 10 e inclui traslado
até a parte alta de Paranapia-
caba. Cerca de 12 ônibus
vão se alternar nesse percur-
so. O último carro deixa a Vi-
la por volta de 0h30. AS

teatro e cinema
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