
Dáparaacreditar queo loirinho ao ladoéum ET?
Não?Entãoassista ao filmeEu Souo Número 4,
longa que estreia na sexta (15) nos cinemas.

Conta a história de jovens alienígenas que fu-
giramdoplaneta Lorienpara seescon-

der na Terra. Mas os Mogadorians
descobrem e invadem o planeta
para matar os fujões. Três são
mortos.Opróximo é JohnSmi-
th (AlexPettyfer), que seapai-
xonacomoqualquer adoles-
centecomum.A tramaéba-
seada na série de livros Os
Legados de Lorien (de Ja-
mes Frey e Jobie Hughes).
O primeiro será lançado na
quinta (14), o segundo
PowerofSix sai nosEsta-

dos Unidos em agosto.

mistureba

Estáemdúvidadequalprofissãoesco-
lher? O Singular-Anglo Vestibulares
preparou palestras gratuitas. Na terça
(12), às 19h30, na unidade de São
Bernardo (RuaJoséPelosini,95),oas-
sunto é Arquitetura e Urbanismo. Na
quinta (14), às 19h30, é a vez de Bio-
medicina em São Caetano (Rua Car-
los de Campos, 36). Simultaneamen-
teem Santo André (RuaCoronel Alfre-
do Flaquer, 76), outro palestrante vai
falar sobre Direito. No sábado (16), às
13h30, tem palestra sobre Medicina
em São Bernardo. As inscrições de-
vem ser feitas no 4990-4193.

Hoje, a partir das 14h, tem um supe-
revento dedicado ao hip hop em
São Caetano. O grupo Fibra vai se
apresentar no Teatro Santos Du-
mont (Avenida Goiás, 1.111, tel.:
4221-8347) para comemorar os
35 anos no Movimento Cultural, Tea-
tral e de Artes da cidade. A bilheteria
abre a partir das 10h e os ingressos
custam R$ 5. Outras informações
podem ser obtidas pelos telefones:
4238-9170 e 9253-2432.

Alunos do 3º ano do Ensino Médio do
Grande ABC e do curso de Administra-
ção da FEI estão sendo desafiados a
criar um plano de negócios nas áreas
de produção, comercial ou de serviços
e participar do Concurso Empreender,
realizado pela própria FEI. Os estudan-
tes terão de se organizar em dupla ou
grupos de até quatro integrantes. As
inscrições são gratuitas e devem ser
realizadas até 27 de maio no www.fei.
edu.br/concursoempreender. A etapa
final vai ser realizada no dia 10 de se-
tembro, em São Bernardo.

Melhores filmes
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DE GRAÇA

QUE PROFISSÃO?

Antes mesmo de você nascer, os
vampiros já faziam sucesso com
os adolescentes brasileiros. Em
1991, a novela Vamp estreou na
Globo e causou grande al-
voroço. Os meninos que-
riam ser mordidos
pela vampira
Natasha e as

meninas, pelo Matosão. Além
disso, a família enorme coman-
dada por Jonas Rocha na cida-
de de Armação dos Anjos arran-
cava risadas. Depois de 20

anos, é a sua vez de confe-
rir a trama. A novela es-
treia amanhã (11), às
15h30, no canal Viva.

ALIENÍGENA TEEN

FEI PROPÕE DESAFIO

DE GRAÇA

stá rolando em 16 cida-
des o Sesc Melhores Fil-

mes, mais antigo festival de
cinema de São Paulo (criado
em 1974). Este é o primeiro
ano em que Santo André e
Diadema estão no circuito,
que oferece a oportunidade
ao público de ver ou rever de
graça o que passou no ano an-
terior nos cinemas.

Em Santo André, as exibi-
ções rolam no Sesc (Rua Ta-

m a r u t a c a , 3 0 2 , t e l . :
4469-1200) nos dias 12, 13,
19, 20 e 21. Em Diadema, o
evento é no Cine Eldorado
(Rua Frei Ambrósio de Olivei-
ra Luz, 55, tel.: 4223-8800)
hoje, 14, 15, 16 e 17. Confira
todos os horários e os longas
escolhidos para passar no
Grande ABC no D+ on-line
(no endereço www.dgabc.com.
br/10/DMais.aspx).

Entre os filmes, estão Os
Famosos e os Duendes da Mor-
te, Tropa de Elite 2, As Melho-
res Coisas do Mundo e Onde
Vivem os Monstros. Além da

sessão pipoca, quem partici-
par do evento vai ter a opor-
tunidade de trocar ideia com
o diretor André Klotzel, de
Reflexões de um Liquidifica-
dor, no sábado (dia 16), às
17h30, no Sesc Santo André,
e com Esmir Filho, de Os Fa-

mosos e os Duendes da Morte,
no dia 30, às 16h, no Cine El-
dorado.

WORKSHOP
Nos sábados 16 e 30, das

14h às 17h, tem workshop de
cinema de ficção e documen-
tário no Sesc Santo André. O
cineasta e professor da Esco-
la Livre de Cinema e Vídeo
de Santo André Fábio Camar-
neiro vai falar sobre o assun-
to. São 20 vagas recomenda-
das para quem tem mais de
14 anos. Informações:
4469-1259.

HIPHOP AGITAOABCVAMP:CREPÚSCULOVINTAGE

Confira mais no site do D+
www.dgabc.com.br/10/DMais.aspx
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O ET John se
esconde em
uma escola e
se apaixona
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