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O jornalista Toninho Vaz 
é o autor da biografia de 
Torquato Neto, cuja segunda 
edição foi lançada pela 
Editora Nossa Cultura. 
Nascido no Piauí, Torquato 
foi um poeta e compositor 
tropicalista, mas um dos 
seus maiores sucessos é “Go 
Back”, gravada pelos Titãs na 
década de 80. “Marginália II” 
e “Geleia Geral” tornaram-se 
marcos do Tropicalismo. O 
compositor, que suicidou-se 
aos 28 anos, deixou músicas 
e livros inéditos.

Todo Dia era Dia de Índio

Meia-entrada
Estreia no dia 

06 de maio, no Te-
atro Augusta, “A 
Casa de Bernarda 
Alba”. O último 
texto do espanhol 
Federico Garcia Lorca adaptado pela Lon-
don Company apresenta as cinco filhas 
da matriarca Bernarda interpretadas por 
homens, em elenco estrelado pelo ator 
Raphael Gama, indicado ao Prêmio Belas 
Artes de São Paulo. Sessões às quartas 
e quintas, às 21h00. O Teatro Augusta 
fica na Rua Augusta, 943, em Cerqueira 
César. Os ingressos custam R$ 60,00; 
professores pagam R$ 30,00.

Psicopedagogia - A espe-
cialização em Psicopedagogia é um 
dos destaques da Pós-Graduação em 
Saúde da Universidade Metodista. 
Os interessados podem se inscrever 
até o dia 30 de abril através do site 
www.metodista.br/lato

Sociologia - As contradições da 
direita contemporânea são o tema do 
debate que o Centro de Documentação 
e Memória da Unesp realiza na próxi-
ma quinta-feira, dia 30. Em pauta, o 
acirramento dos protestos e conflitos 
sociais no Brasil, nos últimos anos. O 
debate, que garante certificado de 
participação, começa às 18h30 e o 
Centro de Documentação fica na Praça 
da Sé, 108. Inscrições gratuitas através 
do e-mail ssantos@cedem.unesp.br

Dia do Trabalhador

Em pauta, os sindicatos
O Boletim Repór-

ter Sindical alcançou 
o número 2.000. A 
edição histórica, vei-
culada no dia 20 de 
abril, representa um 
marco para a publi-
cação que começou 
a ser produzida na 
década de 90, quan-
do ainda chegava 
através de fax para os 

seus leitores. Hoje, o boletim é diário e 
eletrônico, mas continua destacando-se 
por dar visibilidade às várias correntes 
e categorias do sindicalismo brasileiro.  
Acompanhe a publicação na Agência 
Sindical: www.agenciasindical.com.br

As comemoração do Dia 1º de maio 
que a CUT realiza pelo País terão como 
tema "Pela Democracia, Pelos Direitos 
dos Trabalhadores, em Defesa da Petro-
bras e Contra a Corrupção”. A Central 
comemora o evento ao lado dos mo-
vimentos sociais, como o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a 
União Nacional dos Estudantes e o Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens.

Cursinho da USP
Estão abertas até o dia 04 de maio as 

inscrições para o processo seletivo para 
o cursinho do Centro Acadêmico da Fa-
culdade de Direito da USP, que oferece 
descontos para os estudantes que obtém 
melhor classificação. Mais informações 
através do telefone: (11) 2849 6180. Os 
interessados podem inscrever-se através 
do site www.cursinhodoonze.com.br.

A exposição Todo Dia era Dia de Índio 
reúne peças de diferentes etnias, como 
plumagens, armas e até uma oca, na 
Galeria do Colégio São Luis. Destaque 
para manequins com trajes das tribos 
pataxó, waiwai e kuikuru.  A exposição 
vai até o dia 13 de maio; a entrada é 
gratuita e o Colégio fica na Rua Haddock 
Lobo, 400, em Cerqueira César.


