
show do megadeth

▼ Começou ontem o julgamen-
to do produtor audiovisual
Blake Fielder-Civil, marido da
cantora britânica Amy Wi-
nehouse. O caso é julgado na
corte de Snaresbrook, no Cen-
tro de Londres, e se for conde-
nado, Fielder-Civil pode pegar
vários anos de prisão.

As principais acusações diri-
gidas a ele são de tentar subor-
nar uma testemunha em um
caso de agressão física, além
de tentar agredir gravemente
uma pessoa. Fielder-Civil, que
luta contra o vício do álcool e
drogas, está preso há meses
em Londres. (das Agências)

▼ A Escola Livre de Cinema e
Vídeo de Santo André recebe
inscrições até dia 19 para cur-
so gratuito de produção audio-
visual. O público-alvo são
maiores de 18 anos com ensi-
no fundamental completo. A
ficha de inscrição e a relação
de documentos podem ser
acessados em www.santoan-
dre.sp.gov.br. Mais informa-
ções pelo telefone 4433-0716.
As aulas começam em agosto,
de segunda a sexta-feira, das
19h30 às 22h30. ACo

Banda norte-americana se
apresenta na sexta-feira

Ator Johnny Depp ficou com os troféus de vilão e comediante
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Marido de
Winehouse
é julgado

em Londres

Rafinha Bastos volta à
região no fim de semana

Johnny Depp leva para casa
dois MTV Movie Awards

Luís Felipe Soares

Especial para o Diário

▼ Foi realizada na noite de an-
teontem, em Los Angeles, a
17º edição do MTV Movie
Awards, premiação destinada
aos cinemas da Music Televi-
sion norte-americana. O even-
to teve como anfitrião o come-
diante Mike Myers, conhecido
pelo papel do agente secreto
inglês Austin Powers.

O grande vencedor da noite
foi o ator Johnny Depp, que
deixou a festa com dois prê-
mios. Ele venceu como ator cô-
mico, por sua performance de
Jack Sparrow no filme Piratas
do Caribe – No Fim do Mundo,

terceira produção da franquia
dos estúdios Disney. Depp re-
tornou ao palco por seu traba-
lho no longa Sweeney Todd – O
Barbeiro Demoníaco da Rua
Fleet, que lhe rendeu o prêmio
de melhor vilão.

Transformers foi escolhido
como melhor filme. A produ-
ção também concorreu no ano
passado e venceu na categoria
‘melhor filme do verão que vo-
cê ainda não viu’.

O Movie Awards é conheci-
do por possuir categorias
mais descontraídas. Caso da
disputa por melhor beijo, que
ficou com os atores Robert Ho-
ffman e Briana Evigan, do fil-
me Step Up 2 The Streets, conti-

nuação de Ela Dança, Eu Dan-
ço, de 2006.

Neste ano a novidade foi o
prêmio de melhor filme de ve-
rão até agora, ao qual concor-
reram as produções que estive-
ram em cartaz nos Estados Uni-
dos. O vencedor foi Homem de
Ferro, do diretor Jon Favreau.

A premiação da MTV ocor-
reu na sede da Universal Stu-
dios logo após um grande in-
cêndio atingir antigos cená-
rios, como alguns utilizados
nas filmagens de De Volta Pa-
ra o Futuro, e o brinquedo
King Kong, uma das atrações
do parque de diversões do es-
túdio. (com AFP)

(Supervisão de Melina Dias)

▼ Foram prorrogadas até o
próximo dia 20 as inscrições
para a primeira edição do Fes-
tival de Vídeo de São Caeta-
no, que aborda o tema ‘Como
eu vejo o mundo amanhã’.
Os interessados deverão
preencher o formulário dispo-
nibilizado na sede da Secreta-
ria Municipal de Cultura (Es-
trada das lágrimas, 515), de
segunda a sexta-feira, das 9h
às 17h ou no site www.sao-
caetanodosul.sp.gov.br, em
‘roteiro cultural’. MD

▼ O comediante Rafinha Bas-
tos retorna ao Grande ABC pa-
ra duas apresentações neste
fim de semana no Teatro Mu-
nicipal de Santo André. Os
shows ocorrem no sábado, a
partir das 20h30, e no domin-
go, às 19h30. Os ingressos cus-
tam de R$ 20 a R$ 40 e estão
à venda na bilheteria do tea-
tro, de terça a domingo, das
14h às 19h.

Na semana passada, ele es-
teve em São Bernardo para
três shows no Teatro Lauro
Gomes, todos com ingressos
esgotados.

O público terá a oportuni-

dade de ver o espetáculo A Ar-
te do Insulto, construído por
meio da experiência adquiri-
da pelo comediante em três
anos como participante do
Clube da Comédia Stand-Up,
pioneiro no trabalho desse es-
tilo de humor ‘de cara limpa’.

O espetáculo está em car-
taz em São Paulo desde o ano
passado e já foi visto por pla-
téias de Porto Alegre, Curitiba
e Rio. A popularidade de Rafi-
nha tem aumentado graças a
sucesso de seus vídeos no site
YouTube e por sua participa-
ção no programa de TV CQC,
da Band. LFS

Ângela Corrêa

A poucos dias do segun-
do show de retorno
dos metaleiros norte-

americanos do Megadeth ao
Brasil, ainda há ingressos dis-
poníveis para todos os seto-
res do Credicard Hall, onde
ocorre, na próxima sexta-fei-
ra, às 22h, a apresentação
paulistana da turnê no País.
A banda liderada por Dave
Mustaine (um dos guitarris-
tas do Metallica até 1983)
apresenta o trabalho mais re-
cente, United Abominations.

Os ingressos custam entre
R$ 80 (platéia superior III) e
R$ 200 (camarote setor I) e
podem ser comprados sem
taxa de conveniência na pró-
pria casa de espetáculos, das
12h às 20h. No Grande ABC,
o único ponto-de-vendas é o
tradicional AM/PM Posto Ipi-
ranga Gravatinha, em Santo
André (av. Portugal, 1.756,
Bela Vista). O horário de fun-
cionamento é das 9h às 21h.
No local, porém, há o acrésci-
mo da conveniência.

A classificação indicativa
é de 16 anos. Adolescentes
de 14 e 15 anos podem assis-
tir ao concerto acompanha-
dos por responsáveis. A casa
será aberta uma hora e meia
antes do início do concerto.

BRASIL
É recente a última tempo-

rada brasileira da trupe de
Mustaine, que conta com
Glen Drover na segunda gui-
tarra, James Lomenzo no bai-
xo e Shawn Drover na bate-
ria. Em 2005, fizeram única
apresentação em São Paulo
pela turnê de The System Has
Failed. Antes disso, os músi-
cos se apresentaram para pú-
blico de 140 mil pessoas no
Rock in Rio II, em 1991.

Além de São Paulo, estão
marcadas apresentações em
Curitiba (que abre a agenda
brasileira amanhã), Belo Ho-
rizonte e Rio.

▼ Megadeth – Show. Sexta (6), às

22h. No Credicard Hall – Av. das Na-

ções Unidas, 17.955. Tel . :

6846-6010. Ingr.: R$ 80 a R$ 200.

Divulgação

Kevin Winter/AFP

Divulgação

Comediante não utiliza recursos cênicos, como figurino, em seus shows

Banda norte-americana, liderada por Dave Mustaine (terceiro, da esquerda para a direita), apresenta novo disco em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio
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