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43ª edição terá 60
concertos em Campos do
Jordão e Sala São
PauloSob o comando da
Fundação Osesp, o 43º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão – Dr. Luís Arrobas
Martins, que acontece de
30 de junho a 29 de julho,
apresenta a sua
programação de 60
concertos. O tradicional
evento do inverno paulista
começa no dia 30/06,
com apresentação da
Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
(Osesp) que traz ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro a Missa Solene,
Beethoven sob regência
de Thomaz
Dausgaard.Passarão pelo
palco do Festival de
Inverno nomes como os
violoncelistas Antonio
Meneses e Johannes
Moser, os pianistas
Nelson Freire, Ewa
Kupiec, Nelson Goerner,
José Feghiah, o flaustista
Jacques Zoon e o
trompetista Ole Edward
Antonsen, que além da
apresentação estarão
presente na programação
pedagógica ministrando
aulas e masterclasses aos

bolsistas.Outras atrações
também confirmadas para
essa edição estão a
pianista Sarah Chang com
a Filarmônica Jovem da
Colômbia, o Quarteto
Vogler (Alemanha) e
entre as brasileiras, as
orquestras Sinfônica
Municipal de São Paulo,
a Experimental de
Repertório, a Sinfônica
Brasileira, a Filarmônica
de Minas Gerais e a
Petrobrás Sinfônica que
apresentará a nova ópera
de João Guilherme Riper,
Piedade.Durante a
programação, a plateia
também irá se deslumbrar
com a Orquestra de
bolsistas, que fará três
apresentações sob as
batutas de
 Sir Richard Armstrong
(1ª semana), Giancarlo
Guerrero (2ª semana) e a
maestrina Marin Alsop
fecha a agenda com
concerto que traz no
programa peças de
Mozart, Camargo
Guarnieri e Bartok.A
programação pedagógica
terá como base
orquestral, tendo um total
de 115 bolsistas além de
parcerias com
i n s t i t u i ç õ e s

internacionais que trarão
professores e alunos do
Conservatório de
Amsterdã, Conservatório
Real de Haia, Peabody
Institute e a Royal
Academy of Music, de
Londres.O diretor
artístico do Festival,
Arthur Nestrovski
menciona que a
programação trabalha
com 3 eixos, sendo o
primeiro a orquestra de
bolsistas, o segundo os
músicos residentes e o
terceiro os artistas
convidados, com
destaques para as
formações sinfônicas e
de câmara brasileiras.O
43º Festival Internacional
de Inverno de
Campos do Jordão – Luís
Arrobas Martins
tem um orçamento de 6
m i l h õ e s ,
sendo 2,5 milhões vindo
dos cofres públicos e os
demais vindos de
patrocínios de iniciativas
privadas, com
apresentações em
Campos do Jordão
noAuditório Cláudio
Santoro, igrejas
espalhadas pela cidade e
Capela de São Pedro
(Palácio Boa Vista).

Festival de Inverno divulga as
suas atrações em

Campos do Jordão

Novamente, a Proposta de
Emenda à Lei Orgânica
Municipal do vereador Dr.
Isael Domingues (PV)
recebeu a totalidade dos
votos e já foi promulgada;
plenário estava lotado para
votaçãoOs vereadores de
P i n d a m o n h a n g a b a
confirmaram nesta segunda-
feira, dia 21 de maio, durante
a 17ª Sessão Ordinária, a
aprovação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica
Municipal – PELOM - n°
03/2012, que “dá nova
redação ao artigo 118, da
Lei Orgânica Municipal”, o
conhecido projeto “Ficha
Limpa Municipal”. A
PELOM foi apresentada
pelo vereador Dr. Isael
Domingues (PV) e subscrita
por todos os 10 vereadores
da Câmara de
P i n d a m o n h a n g a b a .
“Pindamonhangaba passa a
viver uma nova fase de sua
vida política. Foi uma vitória
do povo, da democracia e
da transparência”, enfatizou
o autor da proposta.A
aprovação do artigo 118 da
Lei Orgânica Municipal
apresenta modificações
substanciais no que tange aos
empregos públicos de
Pindamonhangaba criados
por lei. A nova redação
determina que “ficarão
impedidos de ocupar os
empregos públicos em
comissão todos que tenham
contra sua pessoa
representação julgada
procedente pela Justiça
Eleitoral, em decisão
transitada em julgado ou
proferida por órgão
colegiado, em processo de
apuração de abuso de poder
econômico ou político, para
a eleição na qual concorrem
ou tenham sido diplomados,
bem como para as que se
realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes e também aqueles
que forem condenados, em
decisão transitada em
julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos
crimes contra a economia
popular, a fé pública, a
administração pública e o
patrimônio público; contra o
patrimônio privado, o
sistema financeiro, o
mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a
falência; contra o meio

ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei
comine pena privativa de
liberdade; de abuso de
autoridade, nos casos em
que houver condenação à
perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício
de função pública; de
lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores; de
tráfico de entorpecentes e
drogas afins, racismo,
tortura, terrorismo e
hediondos, entre outros”.Ao
final da sessão ordinária, a
Mesa Diretora composta
pelos vereadores Ricardo
Piorino - PDT (Presidente),
Abdala Salomão Neto -
PSDB (1º Vice-presidente)
Martim Cesar - DEM (2º
Vice-presidente), Janio
Ardito Lerario - PSDB (1º
Secretário) e Dr. Isael
Domingues - PV (2º
Secretário) promulgaram a
Emenda aprovadaDistrito
Industrial O plenário
também aprovou nesta
segunda-feira o Projeto de
Lei nº 61/2012,
denominando o Distrito
Industrial de
Pindamonhangaba de “João
Bosco Nogueira”. O Distrito
está localizado à Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, na entrada do
Município pela Rodovia
Presidente Dutra. O autor do
projeto, vereador Abdala
Salomão (PSDB) justificou a
medida salientando que
“Pindamomonhangaba deve
muito a um homem que pode
ser considerado o “Pai das
Indústrias”, João Bosco
Nogueira, que foi prefeito de
1972 à 1976 e 1982 à 1988.
Foi ele quem trouxe as
grandes empresas para a
cidade, entre elas Villares
(atual Gerdau), Confab
(Feital e Moreira César) e
Alcan (atual
N o v e l i s ) C r é d i t o s
AdicionaisOutros dois
Projetos de Lei que tratam
de Créditos Adicionais
foram incluídos na Ordem do
Dia. Eles foram analisados e
aprovados pelos vereadores
por unanimidade. O PL nº 69/
2012, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$
21.950,00 (vinte e um mil,
novecentos e cinquenta
r e a i s ) ,
no Departamento de Saúde
e Assistência Social, na Sub
Prefeitura de Moreira Cesar
e refere-se ao termo de

compromisso firmado com o
Ministério da Cultura, para
Construção da PEC, no
âmbito do Programa Praças
dos Esportes e da Cultura.Já
o PL nº 70/2012, abriu
crédito adicional
suplementar no montante
deR$ 435.000,00
(quatrocentos e trinta e cinco
mil reais), na Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer,
em função do superávit
financeiro apurado em 2011
e de adequações de
investimentos neste exercício.
Segundo a Prefeitura, o
crédito adicional no
orçamento da SEJELP visa
os investimentos
paraconstrução do refeitório
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira.SOS
PindamonhangabaOs
vereadores também
aprovaram o Projeto de Lei
nº 72/2012, autorizando o
Poder Executivo a conceder
subvenção ao Serviço de
Obras Sociais de
Pindamonhangaba- SOS, no
exercício de 2012. A
concessão da subvenção ao
SOS, será oriunda de verba
municipal e estadual. Os
valores estipulados são:R$
43.600,00 589 (Municipal)
e R$ 25.200,00 (Estadual).
O objetivo de conceder o
repasse de verbas municipal
e estadual à entidade,
segundo a Prefeitura, visa o
desenvolvimento do “Projeto
Casa de Passagem”, em
Pindamonhangaba.Projeto
de Resolução O plenário
aprovou, também, por 10 a
zero, o Projeto de Resolução
nº 05/2012 que constitui
Comissão de Representação
da Câmara de
Pindamonhangaba para
participação no 53º
Simpósio Brasileiro de
Prefeitos, Vereadores,
Secretários e Assessores
Municipais. O evento será
realizado pelo Instituto
Tiradentes , nos dias 24 e 25
de maio, em São Paulo.
Projeto AdiadoO Projeto
de Lei n.º 50/2012, que
constava na Ordem do Dia
e trata da instituição do
Sistema Cicloviário em
Pindamonhangaba foi adiado
por 15 dias a pedido do
a u t o r ,
vereador Dr. Isael
Domingues (PV).
 Ele alegou que precisa
analisar algumas questões
que ficaram pendentes para
que a votação seja realizada.

“Ficha Limpa Municipal”
é aprovado em 2º turno

pela Câmara de
Pindamonhangaba
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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...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

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


