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Navio Negreiro
Uma mon-

tagem histórica 
de O Navio Ne-
greiro, do poeta 
baiano Castro 
Alves, será ence-
nada no Teatro 
do Parque São 
Jorge, nos pró-
ximos dias 14 e 
15. Desde 1971, 
Benedito Irival-
do de Souza, o 
Vado, apresenta o espetáculo, o que 
pode levá-lo ao Livro dos Recordes. 
Os ingressos para estas apresentações 
custam R$ 30,00, mas professores 
pagam meia-entrada. O Parque São 
Jorge fica próximo ao Metrô Carrão. 
Informações através do telefone (11) 
2296 7927. Para organizar excursões 
escolares, entre em contato com o ator 
através do telefone (19) 9971 4774.

Estudar ... 

 Estão abertas as inscrições para o 
6º  Simpósio de Educação Paulus, cujo 
tema é “Comunicação e a aplicação 
das novas tecnologias no processo 
educacional”. O jornalista Heródoto 
Barbeiro, a professora Lucia Santaella 
e outros palestrantes vão debater o 
tema na Faculdade de Tecnologia e Co-
municação da Paulus. O Simpósio tem 
entrada franca. As inscrições podem 
ser feitas através do site www.paulus.
com.br/simposio. 

 O Projeto Teatro Cidadão vai se-
lecionar 40 pessoas para oficinas de 
interpretação, confecção de máscaras 
e produção cultural patrocinadas pela 
Secretaria Estadual e Ministério da 
Cultura. Os interessados em partici-
par podem inscrever-se no site www.
commune.com.br. Mais informações: 
(11) 3807 0792.

Terceira Idade
 A Universidade Aberta à Maturida-
de da PUC começa nesta semana um 
novo curso no campus do Ipiranga. O 
curso oferecido pela PUC trabalha os 
aspectos biológicos, sociais e psicoló-
gicos do envelhecimento.Informações: 
(11) 3124 9600.

  Será no dia 22 de setembro a 
próxima palestra do Ciclo Anual de 
Conferências de Professores Aposen-
tados da APEOESP. A psicóloga Sueli 
Nascimento vai falar sobre “Imagem e 
Autoestima na Terceira Idade”. Infor-
mações: (11) 3350 6070 / 6104.

Tarsila online
A obra da 

pintora Tarsila 
Amaral tem 
um site oficial 
com Catálo-
go, biografia 
e notícia so-
bre as exposi-
ções em car-
taz no Brasil e 
no exterior. O Catálogo Raisonné reúne 
2.132 obras online para os professores 
ilustrarem suas aulas. O site tem ainda 
uma área destinada ás crianças, com 
atividades que podem ser excutadas 
em sala de aula. Acesse www.tarsila-
doamaral.com.br

Passeios
 Os concertos do Teatro Muni-
cipal de São Paulo são as principais 
atrações de city tours realizados por 
diversas agências. Em Taubaté, por 
exemplo, a Mitto Viagens realiza um 
passeio com direito à apresentação 
da Orquestra Sinfônica Municipal e 
almoço no Mercadão. Informações: 
(12) 3621 6562.

 Será no próximo sábado, dia 17, a 
1ª Feira Cultural e Artística dos Bairros 
Cota da Serra do Mar. A programação 
da Feira destaca a economia local e a 
sustentabilidade. Além das barracas 
de doce, salgado e artesanato, haverá 
oficinas e apresentações de rádio, 
capoeira e outros shows. A Feira acon-
tece na Fabril, em Pinheiro do Miranda, 
na Serra do Mar, das 15h00 às 21h00.

Morreu no último mês de junho o 
autor do livro “A Lista de Schindler 
- A Verdadeira História”. Mietek 
Pemper morreu, na Alemanha, aos 
91 anos. Judeu polonês, ele foi um 
dos sobreviventes do Holocausto 
que ajudou Oskar Schindler a 
salvar 1.200 dos compatriotas. A 
história ficou conhecida no mundo 
inteiro após a adaptação para o 
cinema de Steven Spielberg. O 
livro foi lançado no ano passado 
pela Geração Editorial. Confira !


