
▼ Ildema Batista dos Santos sobe hoje ao
palco do Espaço Demarchi para dar início
ao 7º Troféu Personalidade ABC. A
homenagem será entregue a 40 nomes dos
segmentos empresarial ao terceiro setor.

▼ O prêmio é uma herança do Ponto Alto,
da saudosa Shirley Amoruso. Em trajes
black-tie, destaques da sociedade eram
lembrados em festa alçada ao status de
evento incluído no calendário de
aniversário de São Bernardo.

▼ A Escola Livre de Cinema e
Vídeo de Santo André (EL-
CV) e o Sesc Santo André or-
ganizam a terceira edição do
Encontro de Cinema de Para-
napiacaba, com o tema Docu-
mentário: Ficção da Realida-
de, sábado e domingo.

O evento será realizado no
Espaço Lyra Serrano e terá
exibições de curtas e longas
-metragens, oficinas, inter-
venções, bate-papos com dire-
tores e transporte até a Vila.
Tudo é gratuito.

No primeiro dia, às 9h, se-
rão exibidos curtas-metra-
gens documentais dirigidos
por Kiko Goifman, seguidos
de conversa com o diretor e a
produtora Claudia Priscilla.

Em seguida, o projeto Re-
trato – Substantivo Feminino,
idealizado pelas diretoras
Laura Tamiana e Tatiana De-
vos, será aberto. A instalação,
que ficará no Mercado Muni-
cipal das 14h às 18h, é com-
posta por retratos em vídeo,
fotos, videocorrespondências
e intervenções sonoras sobre
o mundo feminino.

Às 12, será exibido o filme
Será? no Lyra Serrano. O en-
redo é sobre Alfredo, um ho-

mem que se transforma após
um inusitado encontro.

Das 13h30 até as 18h se-
rão realizadas quatro ofici-
nas: Argumento para Docu-
mentário, Interpretação em
Documentários, Documentan-
do Paranapiacaba e Fotogra-
fia Documental – Narrativas e
Poéticas. Para participar, é ne-
cessário preencher uma ficha
de inscrição.

Por fim, às 19h30 haverá
exibição do filme Leite e Ferro,
sobre presidiárias grávidas, di-
rigido por Claudia Priscilla.

No domingo, a interven-
ção artística Retrato – Subs-
tantivo Feminino funcionará

das 11h às 18h.
As oficinas são as mesmas

de sábado, porém das 9h às
14h e outro ciclo das 14h às
16h.

Às 18h será formada uma
mesa-redonda com o diretor
e mediador do debate Marce-
lo Spomberg, além dos cineas-
tas Kira Pereira, Willian Hi-
nestrosa e Bruno Carneiro.

Depois, haverá exibição
dos exercícios produzidos du-
rante as oficinas e exibição de
curtas do Núcleo de Forma-
ção Turma 05 da ELCV.

OFICINAS
Para participar das ativida-

des é preciso se increver até
hoje.

O formulário está disponí-
vel no blog da escola de cine-
ma (www.escolalivredecine-
ma.wordpress.com) e deve ser
enviado para o e-mail cine-
maevideo@santoandre.sp.gov.
br. É possível realizar até dois
workshops, desde que sejam
em dias diferentes.

Tanto no sábado quanto
no domingo, os ônibus saem
às 7h30 do estacionamento
do Paço Municipal de San-
to André e voltam da Vila às
21h. É preciso reservar vaga
pelo mesmo e-mail até hoje.

da Redação
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▼ O Festival do Rio, que
ocorre do dia 27 até 11 de
outubro, divulgou ontem
a lista dos filmes selecio-
nados para a Première Bra-
sil nas categorias ficção,
documentário, hours con-
cours, novos rumos, mos-
tra retratos e música.

Os títulos escolhidos pa-
ra a mostra de ficção são
A Busca, A Coleção Invisí-
vel, A Floresta de Jona-
thas, Disparos, Dores de

Amores, Éden, Entre Vale,
Meu Pé de Laranja Lima,
O Gorilla, O Som ao Re-
dor, Primeiro Dia de Um
Ano Qualquer e Uma Histó-
ria de Amor e Fúria.

Os escolhidos das ou-
tras categorias podem ser
conferidos no website do
festival: www. festivaldo-
rio.com.br. Os curtas-me-
tragens serão divulgados
posteriormente.

(da AE)

Sessões de cinema na Vila

Com Natália Regazzo - E-mail: estiloangelica@dgabc.com.br

Atento à badalação, Ricardo
Santos Pereira, representante de
acessórios expostos na loja

À esq., Caco Ferry, DJ oficial da
marca; abaixo, Társis Marim e Aquiles
Priester, baterista da banda Hangar

▼ CINEMA NACIONAL

Festival do Rio divulga
selecionados deste ano

SOCIAIS

Summer
▼ Franqueada da Jorge Bischoff, a andreense
Edilaine Pereira dos Santos recebe hoje
convidados para lançamento de coleção no
ParkShopping São Caetano, com presença
especial do ator Carlos Casagrande.

Aventais
▼ Walter Monari Jr. preparará bacalhoada
para o jantar de aniversário do pai, Walter,
industrial são-caetanense. Para acompanhar,
vinhos italianos. Entre os assuntos, o terceiro
lugar conquistado pela mãe do mestre-cuca,
Vera, e a tia, Angela, que participaram de
torneio de tranca no Yate Clube de Santos.

por Angélica Kenes Nicoletti

R.S.V.P
▼ É intensa a confirmação de presenças para
coquetel na Medical, em São Caetano, hoje.
Será apresentada parceria com a Ecoimagem
durante visita às novas instalações da sede. O
espaço passa a atender serviços de tomografia
e ressonância na rede de laboratórios, que,
aliás, segue para 40 anos de fundação.

Dani Nolden, vocalista da banda
de heavy metal Shadowside

Entre os convidados, Tom FelipeDJ Darick Gyorgy

Amauri Rafaldini, gestor de varejo
da Coca-Cola

À esq., o trio de amigas
Marina Lotto, Laísa
Servare e Lorraine Dias

À esq., Melina Miranda,
Bruna Sartori e Paula
Santos; acima,
Wellyngton Carlos Pereira
e Juliana Zanzelmi

A Floresta de
Jonathas,

um dos
longas a

serem
exibidos na
Premiére do

evento

O documentário
Leite e Ferro,
aborda a
maternidade em
presídios

▼ PARANAPIACABA

Energéticos
▼ O 10º Prêmio Jovem Brasileiro tem data: 1º
de outubro, no Memorial da América Latina. A
apresentação será de Marcos Mion e Maria
Paula. Detalhes sobre o evento serão
apresentados hoje para formadores de opinião
em ônibus-balada, durante tour pela Capital.

Doce sabor
▼ Crianças que frequentam o Hospital das
Clínicas formaram plateia da peça O
Maravilhoso Mundo da Alimentação Saudável,
apresentada no anfiteatro do hospital. A ação é
resultado de parceria entre AdeS e Instituto
Brasil do Terceiro Setor.

Irineu Lodi, com
a mulher,
Francielly,
recebem

convidados na
apresentação da
linha de verão da

franquia Coca-Cola
Clothing, no

ParkShopping São
Caetano. Festa

reuniu modernos,
nomes de diversas
vertentes do rock e

DJs da música
contemporânea
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