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Mais uma vez a Prefeitura
de Taubaté está
executando uma série de
ações de combate à
dengue na cidade. O
mutirão começou dia 25,
e está sendo realizado no
bairro Gurilândia,
 onde foram notificados
vários casos de
 dengue.A Equipe de
Combate à Dengue está
realizando um
atendimento imediato na
Gurilândia, onde
foram notificados sete
casos de dengue nessa
sexta-feira. Todos os
Agentes de Controle de
Vetores do CAS foram
deslocados para o bairro,

onde estão realizando o
bloqueio dos focos de
Dengue.As ações
realizadas pela equipe
compreendem as visitas
aos imóveis nos
quarteirões onde residem
pacientes com Dengue e
seus arredores,
eliminando os criadouros
do mosquito Aedes
aegypti (Bloqueio
Controle de Criadouros)
e nebulizando os imóveis
para eliminar as formas
aladas, ou seja, o
mosquito adulto
( B l o q u e i o
Nebulização).Além das
ações diretas contra o
mosquito, a população do

bairro está recebendo
orientações sobre o
controle do vetor da
Dengue e como prevenir
essa doença. Um carro de
som está percorrendo as
ruas do bairro para alertar
os moradores, que devem
colaborar com a equipe
no sentido de permitir
que o bloqueio seja feito
em suas residências.Estas
ações terão continuidade
na segunda-feira, dia 28,
até que todos os imóveis
sejam trabalhados pela
equipe do CAS. O
objetivo deste trabalho é
limitar o foco de Dengue,
impedindo novos casos da
doença.

Prefeitura de Taubaté
realiza mutirão de

combate e prevenção à
dengue

A 16ª edição do JORI –
Jogos Regionais do Idoso
acontece entre os dias 30
de maio e 3 de junho na
cidade de Caraguá e conta
com a participação de 33
do Vale do Paraíba e
Baixada Santista e 2.116
atletas.Taubaté estará
representada por mais de
100 atletas que estarão
disputando as seguintes
modalidades: atletismo,
coreografia, dança de
salão, bocha, buraco,
dominó, damas, malha,
natação, tênis, tênis de
mesa adaptado, truco,
vôlei adaptado e xadrez.A
cerimônia de abertura
acontece na quinta-feira
(31), às 10h, no Centro
Esportivo Municipal
Ubaldo Gonçalves
(Cemug) e as disputas
começam após o desfile
dos 2.116 atletas das 33
cidades participantes.O

Jori é considerado um dos
mais importantes eventos
esportivos do calendário
estadual e é uma iniciativa
do Fundo Social de
Solidariedade do Estado
de São Paulo em parceria
com a secretaria estadual
de Esporte, Lazer e
Juventude e tem como
objetivo contribuir para
reverter a imagem do
idoso na sociedade e
conquistar o respeito das
demais gerações;
sensibilizar a sociedade
para novas formas de
participação da pessoa
idosa; proporcionar
canais de comunicação,
convívio social, troca de
experiências entre essas
pessoas e as demais
gerações; valorizar e
estimular a prática
esportiva, como fator de
promoção de saúde e bem
estar, resgatando a auto

estima para melhor
convívio social.Os três
primeiros municípios de
cada modalidade
classificam-se para a
Final Estadual do JORI,
que será em Piracicaba
entre 18 e 22 de
novembro, que reunirá
160 cidades.Um dos
destaques da delegação
de Taubaté é equipe de
coreografia, composta
por integrantes do Projeto
Conviver, do Centro
Municipal da Melhor
Idade, que em 2011
conquistou o 1º lugar,
competindo com
dançarinos de 27
c i d a d e s . O u t r a s
informações como
relação aos jogos e
resultados podem ser
acompanhados pelo site
www.jori.caraguatatuba.sp.gov.br
e também no site
www.caraguatatuba.sp.gov.br

Prefeitura de Caraguá
envia atletas para

participar nos Jogos
Regionais do Idoso 2012

A Prefeitura de
Pindamonhangaba iniciou os
trabalhos para que possa ser
realizada a obra da cobertura
da feira do mercado. Após
conversa entre Câmara de
Vereadores, feirantes e poder
Executivo foi definido o local
onde os trabalhadores irão
atuar durante a obra de
cobertura.Na quinta-feira
(24) foram montadas as
tendas que serão utilizadas
pelos feirantes durante as
obras. O prazo de execução
é de quatro meses e o
deslocamento foi necessário
para garantir a segurança de
todos. Os feirantes estão se
deslocando e os operários
irão iniciar as obras
imediatamente após a saída,
temporária, dos feirantes.A
Prefeitura, Câmara e os
feirantes se encontraram no

prédio do Executivo na noite
do dia 9 deste mês. O
objetivo da ação foi explicar
os trabalhos que serão
desenvolvidos para a
cobertura da feira e na
ocasião os feirantes puderam
opinar e fizeram a proposta
do local onde gostariam de
ficar.Atendendo aos pedidos
dos feirantes a Prefeitura
montou a tenda
no trecho da rua José
Martimiano Vieira
 Ferraz, nas proximidades do
m e r c a d o ,
desta forma
 evitará que os profissionais
percam clientes.O
representante dos feirantes,
Ivan Roque Louzada, afirma
que deslocar-se para as
proximidades do mercado foi
a melhor solução encontrada,
porque os clientes não terão

dificuldades em encontra-los
e que todos feirantes
concordaram em diminuir as
barracas para que todos
pudessem ficar no mesmo
lugar.A cobertura é metálica,
definitiva, que vai possibilitar
um local adequado para a
realização da feira, e irá
beneficiar dezenas de
feirantes e milhares de
pessoas que passam pelo
espaço todos os dias.”Esta
cobertura é muito importante
para os feirantes e estamos
procurando fazer o melhor
para estes profissionais que
contribuem com a economia
do município e oferecem
produtos de qualidade aos
moradores. Agradecemos a
compreensão de todos e
também a Câmara de
Vereadores”, finaliza o
prefeito João Ribeiro.

Prefeitura de Pinda inicia cobertura

da feira do mercado

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde/
Vigilância à Saúde e da
Secretaria de Defesa e
Mobilidade Urbana/
Educação de Trânsito,
inicia na próxima
semana, as primeiras
ações do programa
“Agente Multiplica”, de
prevenção de acidentes e
violência.A campanha
tem por objetivo
qualificar os agentes de
saúde como
multiplicadores de
informações para
mobilizar a sociedade
para atitudes positivas em
relação à prevenção de
acidentes, promovendo

mudança de hábitos,
atitudes, valores
culturais e situações
ambientais que
interfiram na ocorrência
dos acidentes domésticos
e de trânsito, melhorando
a qualidade de vida e
reduzindo as taxas de
mortalidade por estes
eventos.As primeiras
ações serão realizadas
nos dias 28 e 29 de maio,
das 8h às 12h, no Lions
Club, e 30 e 31 de maio,
das 8h às 12h, no Rotary
Club. Serão palestras
ministradas para os
funcionários do
programa Saúde da
Família, agentes de

trânsito e guardas
municipais.Além das
palestras para a
formação de
multiplicadores, serão
realizadas reuniões
mensais com este
público até dezembro
deste ano, quando deverá
ocorrer um seminário de
educação de trânsito sob
o tema “Diga não à
violência”. Também
acontecerão blitz
mensais, abordando
temas como faixa de
pedestres, uso indevido
de celular, cinto de
segurança, álcool e
direção e demais
infrações.

Prefeitura de Caçapava
dá início a projeto

de prevenção
de acidentes
e violência

No último domingo, 27
de maio, foi inaugurada
em Tremembé a Casa de
Cultura Professor
Quintino Júnior. Para
celebrar a nova etapa da
história da Primeira
Escola de Congo de São
Benedito do Erê,
organizadores e
responsáveis pelas
atividades do projeto
preparam uma
programação diferenciada
para a inauguração da sede
da escola.Entre as
principais atrações do dia
estava a presença do
maestro e pianista João
Carlos Martins,
considerado pela crítica
internacional um dos
maiores intérpretes de
Bach do século XX. O
maestro marcou presença
na solenidade de
inauguração da Casa de
Cultura, assistindo a uma
apresentação especial da
Orquestra Congadeira.
João Carlos Martins ainda
conversou com alunos da
escola, agradeceu o
carinho dos
t r e m e m b e e n s e s ,
ressaltou a diversidade
musical existente no país
e abrilhantou o evento

com a apresentação de um
pequeno trecho de sua
obra para os presentes.  
Aqueles que
acompanharam a
inauguração da Casa de
Cultura Professor
Quintino Júnior, além de
se emocionarem com a
presença do Maestro,
também puderam
prestigiar a abertura da
exposição de quadros da
Via Sacra da igreja velha
de Redenção da Serra e a
apresentação do corpo de
cortejo da Escola de
Congo.Os interessados
nas atividades da Casa de
Cultura podem obter
outras informações pelo
telefone 3674-2502 ou
indo pessoalmente à sua
sede, que fica na Rua
Dona Zilia, 47, Centro
Tremembé – SP.Sobre a
Escola de Congo de São
Benedito do Erê A
história da escola de
Congo se iniciou em
2001 quando foi formado
o “Bloco do Erê”. O bloco
sempre participava e se
apresentava em eventos e
desfiles de carnaval,
retratando temas ligados
ao meio ambiente,
ecologia e cultura local.Já

em 2007, com o objetivo
de pesquisar e popularizar
o ritmo do congo, o bloco
consolidou-se e
formou-se então a
Primeira Escola
de Congo de São
Benedito do Erê. Desde
então, Tremembé
tornou-se uma referência
na cultura do congo em
todo país. Os
instrumentos musicais,
os figurinos, os adereços,
as fantasias e os
bonecões – peças
fundamentais e
características dos
desfiles do Erê são
confeccionados pelos
integrantes da escola,
com a orientação
de luthiers – artistas
plásticos e
carnavalescos.A escola
ainda trabalha com a
missão de criar centros de
referência sobre o congo
no país realizando
projetos com todas as
vertentes desta
manifestação cultural,
capacitando jovens e
adultos, inserindo-os no
convívio social,
desenvolvendo a cidadania
e estimulando soluções
criativas e inovadoras.

Maestro João Carlos
Martins participa da

Inauguração da Casa de
Cultura

Formação traz para o Feriado
de Corpus Christi o
consagrado espetáculo
Beatles Segundo Cia
FilarmônicaPara abrilhantar o
feriado prolongado, o Teatro
Grande Hotel traz ao seu
palco, no sábado 08 de junho,
às 20h, a Cia Filarmônica que
apresenta de uma forma
única o repertório dos
Meninos de Liverpool. Entre
as canções que serão
apresentadas estão Can’t by
me love, Day Tripper, Don’t
let me down, Eleanor Rigby,
Help, Here comes the sun,
Hey, Jude, I wanna hold your
Hand, Let it be, She loves you,
Strawberry fields forever, The
long and winding road, Twist
and shout, Yellow submarine,

Yesterday, Golden Slumbers,
A hard day’s night e
Something.A Cia Filarmônica
não presta mais um tributo ao
Quarteto Inglês, mas em uma
nova versão que une
 o baixo, a guitarra, bateria a
um quarteto de
cordas, piano e a irreverência
de Jica e Turcão
 que com seus estilo rodies,
querem competir com os
músicos, um espaço no palco,
utilizando de artefatos como
um submarino inflável,
bonecos gigantes com
caricaturas do Beatles entre
outros.Beatles Segundo a Cia.
Filarmônica está há oito anos
em cartaz. Já foi visto em
diversas cidades do Brasil,
totalizando um público

superior a 300 mil pessoas.O
show tem a criação e direção
de Marco Fentanes e elenco
por Daniel Malozzi (voz),
Osmar Murad (baixo elétrico,
Bibo Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
(violoncelo).Os ingressos
estarão a venda no Posto Shell
e no local, nos valores de R$
40,00 (meia), R$ 60,00 (para
quem doar 1 quilo de alimento
não perecível) e  R$ 80,00 
(não doador). Informações
pelos telefones (12) 3668-
6000 e 3663-3369.

Teatro Grande Hotel
recebe Cia. Filarmônica

O Brasil registrou queda
recorde nos números de
mortes maternas em 2011,
primeiro ano de
funcionamento do programa
Rede Cegonha, do Ministério
da Saúde. Entre janeiro e
setembro do ano passado,
foram contabilizados 1.038
óbitos decorrentes de
complicações na gravidez e
no parto, o que representa
queda de 21% em
comparação ao mesmo
período de 2010, quando 1.317
mulheres morreram por estas
causas.Lançada em março do
ano passado, a Rede Cegonha
já destinou investimentos
federais R$ 2,5 bilhões para
qualificar a assistência à
mulher e ao bebê. Com pouco
mais de um ano, a iniciativa já
atende 36% das gestantes no
Sistema Único de Saúde
(SUS). Entre as melhorias, o
avanço no acesso das
mulheres às consultas de pré-
natal – em 2011, mais de 1,7
milhão de mulheres fizeram no
mínimo sete consultas pré-
natais.”Essa conquista é
muito importante para o país,
mas o desafio ainda existe.
Nosso esforço é para impedir
mortes maternas evitáveis, em
parceria entre o governo
federal, os estados e os
municípios. A Rede Cegonha
é uma importante aliada da
mulher, pois oferece cuidados
integrais à saúde da mulher e
da criança”, destacou o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, durante a
apresentação dos dados, nesta
sexta-feira (25), em
videoconferência do
Ministério da Saúde com as
Secretarias Estaduais de
saúde.O encontro, que
ocorrerá periodicamente,
permitirá melhor
acompanhamento das
avaliações do óbito materno e
compartilhamento das ações
de enfrentamento. “Esses
encontros são importantes
para analisar onde podemos
reduzir mais os índices de
mortalidade materna,
identificando as gestantes de
alto risco para realizarem um
pré-natal precoce”, afirmou

Padilha.ESTRATÉGIA– A
Rede Cegonha busca
assegurar e prevê a expansão
e qualificação de
maternidades; leitos; Centros
de Parto Normal; Casas da
Gestante, do Bebê e
Puérpera; o direito ao
acompanhante no parto;
exames de pré-natal;
planejamento familiar,
acompanhamento das
crianças até os 2 anos de
idade, entre outras ações.
Todos os estados e o Distrito
Federal já aderiram à Rede
Cegonha.Outra novidade é a
distribuição - para todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) que realizam o pré-
natal - do sonar, equipamento
para auscultar ouvir e
monitorar o coração do bebê
ainda na barriga da mãe e
verificar as condições físicas
dele. Já foram entregues mais
de seis mil sonares para os
estados da Bahia e
Pernambuco. Nos próximos
meses serão entregues 19,3
mil nas regiões Norte e
Nordeste.A Rede Cegonha
também auxilia as gestantes
no deslocamento para as
consultas de pré-natal. Até o
momento, 1.291 gestantes
estão cadastradas em 59
municípios de 11 estados para
receberam o auxílio de até R$
50,00. “O objetivo é que esse
recurso permita a gestante o
seu deslocamento
 para a realização
 do pré-natal completo e o
mais cedo possível,
garantindo uma assistência
completa à gestante”,
d e s t a c a
Padilha.   SERVIÇO - O
Ministério da Saúde também
quer conhecer cada
 mulher que teve seu filho no
SUS e saber como foi o
atendimento recebido durante
toda gestação, parto e pós-
parto. A Ouvidoria Geral do
Ministério da Saúde está
ligando para essas mães
avaliarem os serviços
prestados. Já existem mais de
75 mil mulheres
c a d a s t r a d a s . S É R I E
HISTÓRICA - A redução
de 21% na mortalidade

materna em 2011 é um marco
histórico, que aprofunda
vigorosamente a tendência
registrada nos últimos anos -
de 1990 a 2010, o indicador
caiu à metade: de 141 para 68
óbitos para cada 100 mil
nascidos vivos. No período,
houve diminuição em todas as
causas diretas de mortalidade
materna: hipertensão arterial
(66,1%); hemorragia (69,2%);
infecções pós-parto (60,3%);
aborto (81,9%); e doenças do
aparelho circulatório
complicadas pela gravidez,
parto ou pós-parto
(42,7%).Relatório da
Organização Mundial da
Saúde (OMS), do Fundo das
Nações Unidas para a
Infância (Unicef), Fundo de
População das Nações
Unidas e o Banco Mundial
Organização das Nações
Unidas (ONU), publicado
neste mês de maio, também
registrou a queda de 51% do
número de óbitos maternos
neste período no Brasil.Em
2008, o Ministério da Saúde
assumiu o gerenciamento das
investigações das mortes de
mulheres em idade fértil –
entre 10 e 49 anos. Todos os
casos são analisados por
equipes de vigilância dos
estados e dos municípios, e as
informações repassadas ao
órgão federal. A intenção é
avaliar as causas e
circunstâncias da morte e
verificar se os casos foram
gerados por complicações
gestacionais.Para melhorar o
acesso, a cobertura e a
qualidade da atenção à saúde
materna, principalmente às
gestantes de risco, a
notificação está sendo
aperfeiçoada com o novo
Sistema Nacional de
Cadastro, Vigilância e
Acompanhamento da
Gestante e Puérpera para
Prevenção da Mortalidade
Materna. Também está
prevista a criação de
comissões responsáveis por
manter atualizadas as
informações cadastrais de
todas as gestantes atendidas
pela referida unidade de

saúde.

Ações da Rede Cegonha
reduzem mortalidade materna

em 21%
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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

Na manhã da terça-feira
(22), o Prefeito Roberto
Peixoto, acompanhado da
primeira dama, profª Lu
Peixoto, participaram da
inauguração da escola
municipal no bairro
Marlene Miranda.Pela
estrutura e beleza, a nova
escola conquistou pais e
alunos presentes ao
evento, que agradeceram
ao prefeito pela grande
conquista para as crianças
do bairro.A Escola
Municipal de Educação
Infantil e Ensino
Fundamental – EMEIEF
Emílio Amadei Beringhs
segue um novo padrão
adotado pela atual
administração municipal,
contando com quadra
poliesportiva coberta,
teatro e piscina
semiolímpica.A escola
foi projetada com vários
diferenciais, incluindo
piscina semi olímpica
com piso antiderrapante,
vestiários e sanitários
adaptados para pessoas

com necessidades
especiais, e um teatro
com capacidade para 400
pessoas, dotado de
infraestrutura como
c a m a r i n s ,
 sanitários e foyer.A nova
unidade tem capacidade
para 1.200 alunos que
cursarão até o 9º ano,
ocupando um total de 30
salas de aula. A escola
conta também com uma
ampla estrutura, que
inclui secretaria, salas de
professores, de direção e
de coordenação,
biblioteca, ampla cozinha
e sanitários adaptados
para portadores de
n e c e s s i d a d e s
especiais.Em suas
palavras, Peixoto disse
que este novo modelo de
escola oferece toda
infraestrutura para o
desenvolvimento dos
a l u n o s .
“Aqui nossas crianças,
além de receberem toda
educação curricular, terão
a oportunidade de

participarem de
atividades esportivas e
c u l t u r a i s .
Esse é um dos maiores
investimentos que
podemos fazer no futuro
dessas crianças”, afirmou
o prefeito.
Peixoto acrescentou que
a construção desse
modelo de escola
também visa atender a
demanda dos bairros da
cidade que passam por
um grande processo de
c r e s c i m e n t o .
Estiveram também
presentes a cerimônia o
presidente da Câmara
Municipal de Taubaté,
vereador Luizinho da
Farmácia e o vereador
Chico Saad. Os números
da nova escola do
Marlene Miranda:
Capacidade 1.200 alunos
Salas de aula 30 Área da
escola 3.888,69 m2
Quadra poliesportiva
1.649,60 m2 Piscina
465,54 m2 Teatro 628,25
m2 TOTAL 6.632,08 m2

População agradece Peixoto
pela nova escola municipal no

bairro Marlene Miranda

Caraguá sediará de 30 de
maio a 3 de junho a 16ª edição
dos Jogos Regionais do Idoso
(Jori). A cerimônia de
abertura será na quinta-feira
(31), às 10h, no Centro
Esportivo Municipal Ubaldo
Gonçalves (Cemug) e as
disputas começam após o
desfile dos 2.116atletas das 33
cidades participantes. O
município também recebeu o
evento nos anos de 2003 e
2009. Os atletas competem
nas seguintes modalidades:
atletismo, coreografia, dança
de salão, bocha, buraco,
dominó, damas, malha,
natação, tênis, tênis de mesa
adaptado, truco, vôlei
adaptado e xadrez.   O
Congresso Técnico será no
dia 30, a partir das 15h, no
Teatro Mario Covas. Caraguá
participará com 64 atletas (35
homens e 29 mulheres), que
represtarão o município em
todas as modalidades. A
cidade tem chances de
medalhas na natação, dança
de salão e jogos de
carteado.Além de Caraguá, o
Jori reúne as delegações
esportivas de Aparecida,
Bertioga, Caçapava,
Cachoeira Paulista, Campos
do Jordão, Canas, Cruzeiro,

Cubatão, Guará, Guarujá,
Igaratá, Ilhabela, Itanhaém,
Jacareí, Lavrinhas, Lorena,
Mongaguá, Paraibuna, Pedro
de Toledo, Peruíbe, Pinda,
Piquete, Potim, Praia Grande,
Santa Branca, Santa Isabel,
Santos, São José dos Campos,
São Sebastião, São Vicente,
Taubaté e Ubatuba. O Jori é
uma iniciativa do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de
São Paulo em parceria com a
secretaria estadual de
Esporte, Lazer e Juventude e
o Governo Municipal de
Caraguá, por meio da
secretaria de Esportes e
Recreação.Locais das
competições dos 16º Jogos
Regionais do Idoso Centro
Esportivo Municipal
Ubaldo Gonçalves
(Cemug) Av. José Herculano,
50 - Jardim Britânia –
Telefone: (12) 3888-2200
Teatro Mário Covas: Av.
Goiás, 180 – Indaiá – Tel: (12)
3881-2623 Av. Geraldo
Nogueira da Silva (Avenida
da Praia): - Jardim Aruan
Ginásio de Esportes
Alcides Crepaldi
Filho: Travessa Cinco, 75 -
Morro do Algodão – Tel:
(12)3888-4170 Centro de
Convivência da Terceira

Idade (CCTI) Estrela do
Mar: Al. dos Ciprestes,145 -
Cidade Jardim: Tel: 3883-3668
Multiclube Ilha
Morena: Av. Guilherme de
Almeida, 885 - Morro do
Algodão – Tel: 3887-2344
Ginásio de Esportes Luiz
Cláudio do Prado: R.
Denilza Sebastiana dos
Santos, 75 – Tinga  Centro
Integrado de Ações Sócio-
Educativas (Ciase)
“Governador Adhemar
Pereira de Barros”: R. João
Carlos Bálio, 240 – Travessão
– Tel: (12) 3887-9431/
Orelhão: (12) 3887-0490
Ginásio de Esportes Jorge
Burihan: Av. Marginal
Ipiranga, 17 – Tel. (12) 3881-
1083 Ginásio de Esportes
Benedito Lippi: R. Joaquim
José da Silva Xavier, 180 –
Poiares – Telefone: (12) 3887-
8781 Ginásio de Esportes -
Barranco Alto: R. José
Domingos Cardoso, 248 – Tel.
(12) 3887-9810 Serviço 
Jogos Regionais do Idoso
(Jori) Abertura: 31 de maio
(quinta-feira) Horário: 10h
Local: Centro Esportivo
Municipal Ubaldo Gonçalves
Av. José Herculano, 50 –
Jardim Britânia Informações:
(12) 3885-2200

A Cidade de Caraguá é
sede dos Jogos

Regionais do Idoso pela
terceira vez


