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O Festival da
Mantiqueira, ponto de
encontro dos amantes da
literatura, chega à quinta
edição entre os dias, 25 a
27 de maio (sexta a
domingo), em São
Francisco Xavier. Entre
os destaques do evento,
realizado pela Secretaria
de Estado da Cultura,
autores em processo de
criação, e outros, com
obras prontas para serem
lançadas. A programação,
gratuita, está disponível
no site
www.cultura.sp.gov.br.O
Festival faz parte de uma
série de eventos criados
pela Secretaria da
Cultura, com o objetivo
de divulgar autores e
obras, formar público e
estimular a criação
literária.O evento, que
tem a curadoria de André
Sturm, reúne, na
programação, autores que
apresentam novas obras
nos próximos meses.
João Paulo Cuenca lança,
em maio, A última
madrugada, coletânea de
crônicas publicadas entre
2003 e 2010. Ana
Miranda publica, no
segundo semestre,
biografia de Xica da
Silva, que integra coleção
coordenada pelo
historiador Eduardo
Bueno. Flávio Carneiro
lança, em outubro, o
infantil Devagar e
Divagando, pela editora
Rocco, com ilustrações
de Roger Mello.José
Castello leva às

prateleiras, até o fim de
2012, duas coletâneas:
Sábados Inquietos, pela
Leya, e As feridas de um
leitor, pela Bertrand
Brasil. O autor também
trabalha em ensaio com o
título provisório de Aura.
O livro, sobre o
nascimento dos
escritores, tem como
base uma releitura de
Robinson Crusoe, de
Daniel Defoe, primeiro
romance lido por
Castello, aos nove anos de
idade. Maitê Proença
edita o livro colaborativo
É duro ser cabra na
Etiópia, com lançamento
no final do ano, pela
editora Nova
F r o n t e i r a . O u t r o s
escritores estão
debruçados em novos
livros. Paulo Scott se
dedica a Ithaca Road, que
integra o projeto Amores
Expressos, da Cia. Das
Letras. Flávio Carneiro
trabalha em romance
policial e conta as novas
aventuras da dupla de
detetives do livro
Campeonato, de 2002.
Marcelo Ferroni também
escreve romance
policial, com lançamento
previsto para o final de
2013.Entre os destaques
ainda estão nomes como
Domingos Pellegrini,
Carlos Eduardo Novaes,
Marcos Augusto
Gonçalves, Rubens
Figueiredo e Zeca
Baleiro. Em meio à turnê
brasileira do álbum O CD
do ano, recém-lançado,

Baleiro apresenta-se
como cantor e escritor.
Participa, no sábado, dia
26, às 15h, da tenda dos
escritores e às 22h, faz
show no palco
principal.As atividades
são concentradas no
centro do distrito. A
tenda principal, montada
na Praça Cônego Antônio
Manzi, recebe escritores
e público para debates
temáticos mediados por
Cadão Volpato, enquanto
a tenda dos estudantes
possibilita o encontro de
autores e alunos de
escolas pré-agendadas. A
programação ainda inclui
atividades para as
crianças, na Biblioteca
Solidária; shows, no
palco principal e no
Photozofia Arte &
Cozinha, e oficinas
exclusivas para
professores e estudantes
maiores de 18 anos. As
aulas são realizadas na
EMEF Profª
Mercedes Rachid
Edwards. Pela manhã,
ruas e praças da cidade
recebem o projeto
Poesia Viva na
M a n t i q u e i r a ,
 intervenção poética da
Cia Nós Duas, do Vale do
Paraíba.Uma loja da
Livraria Saraiva é
montada na praça
principal, onde ficam à
venda títulos dos autores
presentes no Festival.
Após as atividades, o
local recebe os
escritores para sessões
de autógrafo.

Às vésperas de
lançamentos, Ana

Miranda, José Castello,
Flávio Carneiro e outros

se encontram no V
Festival da Mantiqueira

Diálogos com a
Literatura

Foi inaugurado em
Tremembé na noite de
quinta-feira, 17 de maio,
o Ateliê Kleber
Marcellino. O espaço
dedicado à promoção e ao
ensino da pintura em tela
promete impulsionar o
incentivo à arte no
município. Cerca de 30
pessoas entre artistas da
região, amigos e
familiares do idealizador
do Ateliê, Kleber
Marcellino Barbosa,
marcaram presença no
evento.Também estiveram
presentes na inauguração
personalidades do mundo
artístico na região do Vale
do Paraíba, como o
escultor Fernando Ito, o
artista plástico Henrique
Justen e os membros do
grupo de pesquisa em
artes visuais Arte Raíz,
Josué Amadeu e Daniel
Alves.Kléber Marcellino
Barbosa desenha desde
criança. Hoje, aos 28
anos, o menino que
“rabiscava” papéis em
branco tornou-se um
artista. Suas obras
percorrem o Brasil e já
foram conhecidas no
exterior, em uma
exposição realizada em
Londres, na Inglaterra.
Alguns de seus quadros
agora fazem parte do
acervo de obras artísticas
do Palácio de
Buckingham, a residência
oficial da monarquia
inglesa. Com seu ateliê,
Kleber pretende trazer
arte para Tremembé,
dando aulas de pintura em
tela, fazendo exposições

de suas obras e de
trabalhos de seus alunos e
organizando workshops
sobre diferentes técnicas
de pintura.Desde 2007, o
artista também dá aulas no
Horto Municipal de
T r e m e m b é ,
gratuitamente, pela
Prefeitura da cidade. O
grupo de alunas aprende
técnicas de pintura
acrílica, pintura a óleo e
também faz um estudo das
cores. Com o
reconhecimento no
exterior e aulas ao ar livre,
em um espaço público, o
trabalho de Kleber passou
a ser conhecido no
município e valorizado
por artistas do Vale.Para o
pintor, o ateliê representa
a realização de um sonho.
“Sempre tive um espaço
em casa. Teve uma época
em que eu trabalhava no
rancho. Depois peguei a
sala. Mas sempre senti
essa vontade de ter um
ateliê meu”, conta. “O
grupo Arte Raíz tem um
ateliê em Taubaté, mas é
um ateliê de produção e
não de aulas. Desde
janeiro comecei a
procurar um lugar. No dia
em que pensei em desistir
achei esse lugar. E esse
sonho virou realidade”,
completa o pintor. Ele
afirma também, que já tem
planos para o futuro do
local. “Quero ver o ateliê
se transformar em um
espaço cultural, com
muitas oficinas, projetos
de música e exposições”,
revela Kleber.O escultor
Fernando Ito, ressalta que

a iniciativa de Kleber é
importante para a cidade
pois motiva o interesse da
população pela arte. “Esse
espaço chama a atenção
de pessoas de todas as
idades. É um lugar para
elas se reunirem e
aprender arte.
Infelizmente, temos uma
carência muito grande
desses espaços em todos
os lugares, não só no
Brasil. E quando vem uma
pessoa com essa ideia é
muito bom”, diz o
escultor.Para o professor
de artes gráficas e
membro do grupo Arte
Raíz, Daniel Alves, a
inauguração representa a
oportunidade do início de
um circuito artístico no
município. “Kleber é o
primeiro do nosso grupo
a abrir um ateliê. Na
minha opinião, agora
começa a surgir um
roteiro artístico em
Tremembé. Com certeza,
outros artistas trabalharão
para realizar essa mesma
iniciativa. E  cidade ganha
muito com isso”,
comenta.O Ateliê Kleber
Marcellino está
localizado à Rua
Monsenhor Amador
Bueno, 346, Centro, com
horário de funcionamento
das 9h às 18h, (quarta e
quinta-feira) e das 9h às
13h (sexta-feira e
sábado). Outras
informações também
podem ser obtidas pelo
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o w w w . a
telieklebermarcellino.
blogspot.com.br.

Ateliê é inaugurado na
cidade de Tremembé

Programação ainda terá filme
francês e um infantil
nacionalNo segundo fim de
semana de atrações do
Cineclube Araucária, a
programação contará com os
filmes “Michael Jackson –
This Is It”, “Minha Terra
África” e “Uma Professora
Muito Maluquinha”. Na sexta-
feira (25/05), o filme que abre
a agenda será “Michael
Jackson – This Is It”, a partir
das 19h 30, que traz uma
compilação de 100 horas de
gravações dos bastidores dos
ensaios da turnê de retorno de
Michael Jackson aos palcos.
O diretor Kenny Ortega
obteve imagens de 3 frentes
de filmagens para retratar os
ensaios e os últimos dias de
vida do Rei do Pop. “Michael
Jackson – This Is It” tem
duração de 1h 42, com
classificação etária LIVRE.Já
sábado, muita emoção com
“Minha Terra África” que
conta a história de um país
devastado pelas guerras e
rebeliões, principalmente após
a saída das forças francesas.

Nesse cenário está a francesa
Maria Vial, fazendeira de café
que tem que lutar para manter
suas terras, heranças de 3
gerações, ao mesmo tempo
que seu ex marido André tenta
salvá-la junto com seu único
filho Manuel daquela
realidade, sem saber que a
fuga não será tão fácil como
imagina. O filme dirigido de
Claire Denis traz no elenco
Isabelle Huppert, Christopher
Lambert e Nicholas
Duvanchelle. “Minha Terra
África” será exibido às 19h
30, com duração de 1h 43 e
classificação etária 14 anos.E
encerrando a programação
deste fim de semana, a sessão
infantil traz uma obra nacional
inspirada na obra de Ziraldo,
“Uma Professora Muito
Maluquinha”, que traz
Catharina, uma jovem
professora de 18 anos, que
retorna a sua cidade natal
após morar em São Paulo,
para estudar. Porém a sua
volta vai mexer com os
homens locais e as
professoras conservadoras

que desaprovam seu método
diferente de ensinar. Inclusive
tornando-se um caso religioso,
a quem as professoras
recorrem ao padre Beto,
discípulo de Monsenhor Félix,
também retornado a cidade.
Pressionada, Catharina
encontra-se dividida entre a
paixão pelo ensino e o amor
proibido, que aflora em seu
coração e fica cada vez mais
forte. O filme com direção de
André Alves Pinto e César
Rodigues, traz no elenco
Paola Oliveira, Joaquim
Lopes, Chico Anysio, Max
Fercondini. “Uma Professora
Muito Maluquinha” será
exibido às 15h, com duração
de 1h 30 e classificação etária
LIVRE.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além
(Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 - Abernéssia), com
entrada franca. Os ingressos
estarão disponíveis no dia de
cada sessão, a partir das 14h,
na bilheteria do local.
Informações pelo telefone
(12) 3664-3524.

Cineclube traz Michael Jackson
This Is It
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Semana do Meio
Ambiente 2012 será
“Pinda+20”, de 1 a 6 de
junho, no Parque da
Cidade. O que queremos
para Pindamonhangaba
para, no mínimo, daqui a
20 anos? Essa é a pergunta
fundamental, que será
respondida em conjunto
com a população, na
Semana do Meio
Ambiente 2012 –

Pinda+20, que será
realizada pela Prefeitura
de Pindamonhangaba de 1
a 6 de junho, no Parque da
Cidade.O evento
Pinda+20 será realizado
pensando no futuro das
pessoas de nossa cidade,
mas também como uma
colaboração para o evento
Rio +20 (Conferência das
Nações Unidas sobre
D e s e n v o l v i m e n t o

Sustentável), que será
realizado de 20 a 22 de
junho, no Rio de Janeiro.
Antes do Rio +20, será
realizado, ainda, um
Seminário Nacional sobre
D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável no Cenário
das Administrações
Municipais Brasileiras:
Status Atual, Desafios e
Perspectivas, nos dias 11
e 12 de junho, como uma

Pinda+20 discute desenvolvimento sustentável e meio
ambiente

preparatória para o
evento, tendo a
participação de cerca de
200 cidades, entre elas,
Pindamonhangaba.Os
temas discutidos no
evento de
Pindamonhangaba são
semelhantes aos do
evento nacional, nas
devidas proporções,
como, por exemplo, a
economia verde, a
erradicação da pobreza e
o desenvolvimento
sustentável (veja
programação completa
nesta página). O
diferencial de
Pindamonhangaba é que
as discussões serão feitas
pela população, em três
dias, com foco nos
estudantes, com espaço
aberto para pessoas de
todas as idades. As
crianças do ensino infantil
e fundamental, com cerca
de 11 anos, terão voz no
encontro do primeiro dia;
nos dois dias seguintes,
será a vez dos
adolescentes do ensino
médio e técnico
participarem de um
congresso e dos
estudantes do ensino
superior, de um
seminário. No final de
semana e
concomitantemente aos
dias de debates, haverá
exposições de mais de 20
projetos, além de

atividades culturais e
esportivas. O evento será
realizado somente nos
períodos da manhã e
tarde.Encerrando o
Pinda+20, será realizada
uma mesa redonda, tendo
como base o material
desenvolvido nos três
dias de discussão, da qual
sairá um documento
único, que responde a
questão: “O que
queremos para
Pindamonhangaba para os
p r ó x i m o s
20 anos”.”A realização do
Rio +20 nos
alerta sobre a necessidade
de trazer essa
reflexão para o
município, pois o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável pressupõe o
equilíbrio dos aspectos
econômicos, sociais e
ambientais”, explicou o
secretário de Governo da
Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos,
responsável pela Semana
do Meio Ambiente Pinda
+20. “Precisamos
entender o processo de
crescimento do país para
além dos números do PIB
(Produto Interno Bruto),
mudando o paradigma, e
considerando como
crescimento o processo
ordenado e sustentável, no
qual se leve em conta
também os impactos e a
agressão ambiental. Essa

é uma grande
oportunidade de
discutirmos o
crescimento de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
pensando na educação, no
social, na geração de
empregos, aliados ao
meio ambiente, pois é
impossível se pensar em
desenvolvimento sem a
união desses três pilares,
agregados à questão
ambiental”, explicou.O
prefeito João Ribeiro
afirmou que a
participação dos
estudantes e todas as
pessoas interessadas no
tema são elementos
primordiais para o evento.
“O que queremos para
Pinda é o
desenvolvimento de uma
política social voltada não
apenas para a economia,
mas para o meio ambiente
e para o Ser Humano. Esta
é uma grande
oportunidade para
debatermos os problemas
e propormos soluções. É
um momento de reflexão,
onde queremos o
envolvimento de toda
cidade. O Pinda+20 vai
apresentar idéias e,
s o b r e t u d o ,
c o m p r o m i s s o s
fundamentais para o
município e para toda a
sociedade para os
próximos 20 anos”,
concluiu.


