
▼ TALENTO

O documentário brasileiro ‘Entre a Luz e a Sombra’, da jornalista Luciana Burlamaqui, ganhou o prêmio de
público de melhor documentário do Festival de Biarritz, França, e recebeu uma menção especial do júri.

▼ CINEMONSANTO
A terceira temporada
do CineMonsanto,
projeto que visa
aumentar o acesso de
pessoas carentes à
sétima arte em todo o
Brasil, chega sábado e
domingo ao Parque
Escola, em Santo André
(rua Anacleto Popote,
46). Por conta da
Semana das Crianças,
muitos dos títulos são
destinados ao público
infantil, inclusive com
animações. No sábado,
serão exibidos os
longas-metragens
O Menino Maluquinho
(14h), Arthur e os
Minimoys (16h), Bibi e
a Bruxinha (18h) e
O Som do Coração
(20h). No domingo, é a
vez de O Menino
Maluquinho 2 (14h),
da a animação Deu a
Louca na Cinderela
(16h). A comédia
Casamento Grego
encerra a programação
às 18h. A entrada para
as sessões é franca.

▼ CINEMAGIA
O Sesi São Caetano
(rua Santo André, 810.
Tel.: 4238-1400)
continua hoje com
sessões gratuitas de
cinema dedicadas às
crianças em
comemoração ao seu
dia, uma parceria com
a empresa Cinemagia.
Hoje serão exibidas as
animações Arthur e os
Minimoys, às 10h, e
Deu a Louca na
Cinderela, às 14h. ACo
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A combinação de né-
voa densa e arquitetu-
ra peculiar já fizeram

de Paranapiacaba o cenário
perfeito para algumas produ-
ções cinematográficas de pe-
queno porte nos últimos
anos. Neste fim de semana,
porém, a vila andreense terá
seu potencial “Gramado” (se-
de de uma das principais pre-
miações brasileiras) explora-
do no I Festival de Cinema de
Paranapiacaba, baseado na
premiação de curtas produzi-
dos por alunos da Escola Li-
vre de Cinema e Vídeo pela
Oficina48horas, realizada si-
multaneamente durante os
três dias de evento, e na exi-
bição com entrada franca de
exemplos da safra recente
do cinema nacional.

Como toda mostra de séti-
ma arte que se preze, a de Pa-

ranapiacaba também terá ar-
tistas apresentando os fil-
mes dos quais participam.
Entre os principais nomes
confirmados na diminuta
programação está a atriz
Leandra Leal, que deve com-
parecer no encerramento,
no domingo, com o longa No-
me Próprio.

Organizado pelo ator Ra-

fael Raposo, protagonista da
cinebiografia Noel, Poeta da
Vila (2006), e por Érico Vi-
tal Brazil, o Festival terá co-
mo sede o Clube União Lyra
Serrano (rua Antonio Olyn-
tho, s/nº). Para participar
das sessões, é necessário reti-
rar ingressos com duas ho-
ras de antecedência no mes-
mo local.

AGENDA
As sessões começam ama-

nhã às 19h30, depois de aber-
tura com autoridades. A sala
de exibição será inaugurada
com o curta-metragem Elke
(2007), dirigido por Júlia Re-
zende. Em seguida vem Noel,
dirigido por Ricardo Van
Steen, em que Raposo, cario-
ca radicado em Santo André,

mostra impressionante perso-
nificação do compositor e faz
grande parceria com Camila
Pitanga, que interpreta a dan-
çarina Ceci, um dos grandes
amores do sambista.

Como o evento ocorre em
plena Semana das Crianças,
não faltará programação que
privilegia o público infantil.
No sábado, as sessões abrem

às 14h, com Os Porraloki-
nhas (2006), de Lui Farias,
que contará com a presença
do ator Patrick de Oliveira,
um dos nomes no elenco. No
domingo, a primeira sessão
será da animação BRichos
(2006), de Paulo Munhoz, a
partir das 11h.

No sábado, mais três ses-
sões: às 16h, com o curta De-
pois das Nove (2008), de
Allan Ribeiro, seguido de Po-
decrer! (2007), de Arthur
Fontes; às 19h, o curta é Café
com Leite (2007), de Daniel
Ribeiro, seguido de Falsa Lou-
ra (2007), de Carlos Reichen-
bach. O longa-metragem
Sem Controle, dirigido por
Cris D’Amato e estrelado por
Eduardo Moscovis e pela an-
dreense Milena Toscano, fe-
cha o segundo dia, a partir
das 21h.

No domingo, o ator D’Bla-
ck participa da sessão de Ma-
ré – Nossa História de Amor
(2007), de Lúcia Murat, a
partir das 14h. De Murilo Sal-
les, o longa Nome Próprio,
vencedor dos prêmios de me-
lhor filme, atriz (Leandra
Leal) e direção de arte em
Gramado este ano, será exibi-
do depois do curta O.D. –
Overdose Digital.▲
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▼ O Espaço Cultural Cidadão
do Mundo, em São Caetano,
promove amanhã, a partir
das 21h, a reinauguração do
Cineclube Jairo Ferreira com
a sessão Trash Cult Movies,
que traz o clássico do terror
O Despertar dos Mortos, de
1978, dirigido por George A.
Romero (o filme ganhou re-
make de Zack Snyder, dire-
tor de 300, em 2004).

Na seqüência, a banda Di-
funtos sobe ao palco, com le-
tras que dialogam de manei-
ra direta com o universo san-
grento do filme de Romero.
“É uma banda de horror
punk que tem letras que com-

binam com a linguagem do
filme. A idéia é atrelarmos as
duas coisas sempre que possí-
vel, já que nossa principal vo-
cação é a música”, diz o presi-
dente do Cidadão do Mun-
do, Robson Timóteo.

O cineclube retorna agora
depois de vários meses em
pausa e deve ter outras ativi-
dades até o fim deste ano,
mas é a partir de janeiro que
a programação audiovisual
do espaço cultural engrena-
rá de vez, avisa Timóteo.
“Conseguimos convênios e
patrocínio. O espaço deve fe-
char em dezembro para re-
forma e voltamos em 2009

com muitas novidades nesse
sentido”, adianta.

Na ocasião da reabertura,
deve ser lançado também o
documentário a respeito do
patrono do cineclube em que
Timóteo, Marcelo Montene-
gro e Walter Figueiredo tra-
balham atualmente. “Esta-
mos na fase de colher depoi-
mentos de pessoas que convi-
veram com ele”, diz o presi-
dente. ACo

▼ Trash Club Movies – Exibição do fil-

me O Despertar dos Mortos e show

com a banda Difuntos. No Espaco Cultu-

ral Cidadão do Mundo – rua Rio Grande

do Sul,73, São Caetano. Ingr.: R$ 5.

Ciclo começa
amanhã, com
curtas e longas
nacionais

Leandra Leal promete comparecer à Vila no domingo, para a exibição de seu filme ‘Nome Próprio’, em que interpreta jovem aspirante a escritora

▼ SÃO CAETANO

Cineclube reabre com
sessão ‘trash’ e show
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