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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Miscelânea

Ter uma vida saudável não
é tarefa difícil, mas é
preciso ter
disponibilidade de tempo
para realizar exames
rápidos que podem
garantir a nossa saúde.
Pensando nisso, a
Prefeitura de
Pindamonhangaba, em
conjunto com a Secretaria
de Saúde e Assistência
Social, incentiva a
realização do exame
“Fique Sabendo”.O exame
é rápido, basta coletar o
sangue do paciente e
descobrir se ele possui ou
não o vírus de quatro

doenças sexualmente
transmissíveis: HIV,
Hepatite B e C e Sífilis.
Para realizar o exame,
antes o munícipe deve
realizar o pedido no setor
de infectologia do Centro
de Saúde. Logo em
seguida será possível
fazer a coleta de
sangue.”Apesar do grande
número de informações
que hoje obtemos, sempre
há pessoas que nos
procuram com dúvidas.
Isso acontece devido ao
pensamento da população
de achar que nunca vai
ocorrer esses tipos de

imprevistos na sua vida”,
afirma a Gerente de
Unidade da Vigilância
Epidemiológica, Maria
Aparecida Teixeira
Barbosa. Além da coleta
de sangue, os
funcionários do Centro
de Saúde estão aptos a
sanar possíveis dúvidas
sobre sexo seguro e
doenças sexualmente
transmissíveis à
população. O Centro de
Saúde fica localizado na
rua Frederico Machado,
179, centro, ao lado da
Santa Casa de
Misericórdia.

Pindamonhangaba
incentiva a realização do
exame “Fique Sabendo”

A Cetesb concedeu
autorização oficial para a
construção do Shopping
Vale Verde, em
Pindamonhangaba. A
licença ambiental é um
grande passo para o início
das obras. Isso significa
que todos os estudos
envolvendo a preservação
adequada do espaço onde
será implantado o novo
centro de compras da
região foram concluídos
com sucessoShopping

Vale Verde contará com
lojas âncoras, megalojas,
hipermercado, home
center, praça de
alimentação, área de lazer
com quatro salas de
cinema e um parque
infantil, além de um
amplo estacionamento,
com mais de 1.500 vagas.
Com investimentos de
aproximadamente R$ 120
milhões, o projeto
promete alavancar o
crescimento da cidade e

criar cerca de 4200
empregos diretos e
indiretos para o
município e a região. A
previsão de
movimentação de
negócios é de
R$ 20 milhões
por mês quando o
shopping estiver em
o p e r a ç ã o . O
shopping fica na Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, entrada da Via
Dutra para a cidade.

Shopping de Pinda
conquista licença

ambiental

São Luiz do Paraitinga
está em luto com a perda
de uma de suas mais
ilustres moradoras.
Vítima de complicações
após uma cirurgia de
vesícula, faleceu na tarde
de sexta-feira (6) aos 85
aos, a viúva do

compositor Eupídio dos
Santos, Cinira Pereira
dos Santos. Ela estava
internada no Hospital São
L u c a s . G r a n d e
incentivadora do marido
Elpídio (compositor da
maioria das trilhas dos
filmes de Mazaroppi) e

dos sete filhos, todos
músicos, Dona Cinira foi
casada com o compositor
durante 17 anos.A extinta
foi velada na residência de
uma de suas filhas e
depois sepultada às 14h00
no Cemitério da Igreja do
Rosário.

São Luiz do Paraitinga
está em luto com morte
de Dona Cinira, viúva de

Elpídio dos Santos

A Unitau realiza, de 9 a 13
de maio, a Semana de
Prevenção à Hipertensão
e ao Diabetes, na Praça
Dom Epaminondas,
localizada na região
central de Taubaté. Nessa
semana, alunos de
Medicina da Unitau farão
o teste de glicemia e a
aferição de pressão
arterial. O serviço será
oferecido gratuitamente à
população, a partir das
8h.O evento, que está em
sua vigésima terceira
edição, faz parte de um
projeto de extensão da

Unitau e é uma iniciativa
dos próprios alunos.
Participarão estudantes
dos 1º e 2º anos de
Medicina, que entregarão
questionários a respeito
da saúde e dos hábitos
diários das pessoas. Se
necessário, os alunos
darão uma orientação para
aqueles que estiverem
com o teste de
 glicemeia e a
pressão arterial
alterados.A previsão é de
que sejam atendidas 5500
pessoas durante a Semana
de Prevenção à

Hipertensão e ao Diabetes
- os alunos que
participarão da Semana
receberam um
treinamento prévio.A
coordenadora pedagógica
do evento, Profa. Dra.
Marina Valadão, ressalta:
“A hipertensão e o
diabetes são doenças
crônicas, que precisam de
um diagnóstico precoce
para que haja a adaptação,
para que o paciente saiba
conviver com esses
problemas de saúde,
evitando assim,
complicações futuras”.

Unitau promove 23ª
Semana de Prevenção à

Hipertensão e ao
Diabetes

Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Entre os dias 20 e 22 de
maio, acontece no Hotel
Serra da Estrela, em
Campos do Jordão o
PRONE  Simpósio Anual
de Estimulação
Cardíaca, sendo uma
realização do
Departamento de
Estimulação Cardíaca
Artificial (DECA).O
encontro que será
dividido em módulos,
formados por mesas-
redondas e discussão trará
entre os temas
Eletrocardiografia dos
m a r c a p a s o ,
Bradiarritmias, Fibrilação
atrial e Terapia de

R e s s i n c r o n i z a ç ã o
Cardíaca (TRC), sob
coordenação de Vicente
Ávila Neto e Eduardo
Rodrigues Brito Costa.Há
mais de cinco anos o
DECA promove o
PRONE (Programa
Nacional de Ensino),
levando conhecimentos
sobre temas relacionados
à insuficiência
cardíaca e morte
súbita a profissionais da
área médica em
cidades de norte
a sul do Brasil.
Mais de 10 cidades e 850
pessoas já participaram
do PRONE. O DECA é

uma subdivisão da
Sociedade Brasileira de
C i r u r g i a s
C a r d i o v a s c u l a r e s
(SBCCV), que há 25 anos
vem reunindo
cardiologistas, cirurgiões
cardíacos e demais
médicos interessados no
tema, totalizando,
atualmente, cerca de 500
p r o f i s s i o n a i s .
Simpósio Anual de
Estimulação Cardíaca
conta com a coordenação
de hospedagem da
Campos do Jordão
Eventos. Mais
informações e inscrição
pelo site www.deca.org.br

Estimulação Cardíaca é
tema de encontro na

cidade
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Em comemoração ao
outono, a Cozinha da
Montanha promove entre
os dias 09 de abril a 15 de
maio, mais uma edição da
Temporada Gastronômica
de Pinhão.Pinhão,
semente dos pinheiros
(Araucária angustifolia)
que cobre boa parte da
área verde de Campos do
Jordão é o verdadeiro
sabor da estação que
antecede a mais fria do
ano. É entre os meses de
março a maio que as
árvores fêmeas liberam
suas sementes. Neste
período encontrar pelas
avenidas da cidade
pessoas vendendo
saquinhos dessa
semente.Durante 35 dias,
os 26 restaurantes
associados ao Grupo
apresentam receitas
inovadoras e inéditas, nas
quais o pinhão irá desde
base dos pratos, como
molho, acompanhamento
e até na sobremesa Entre

os sabores que poderão
ser apreciados estão
Stinco de Javali ao Molho
e Farofa de Pinhões (La
Gália), Coxinha de Pinhão
(Baden Baden), Fondue de
Pinhões Assados com
Ervas Finas,
acompanhado do Pão de
Pinhão (Matterhorn) e da
Paçoca de Pinhão com
Carne Seca acompanhada
de Purê de Banana
(EcoParque Pesca na
Montanha).Os clientes
que forem aos 26
restaurantes associados e
pedir o prato da
Temporada e pagarem
com o cartão
patrocinador, ganharão
um Brinde Gourmet:
Uma garrafa de
187 ml de vinho
Château Lacave em
edição especial com
rótulo Cozinha da
M o n t a n h a . C o m o
 forma de manter viva a
nossa mata nativa, o
Grupo Cozinha da

Montanha em parceria
com o Horto
Florestal estão com uma
Campanha de plantio de
árvores, dando mudas de
araucárias juntamente
com o folder da
Temporada Gastronômica
aos visitantes, no portal de
entrada da cidade.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da cidade
como a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).Outras informações
pelos telefones (12)
3662-6088 e 9751-7884
ou pelo site
www.cozinhadamontanha.com.br

Pinhão dá sabor ao outono de
Campos do Jordão

A pavimentação das Ruas
Carlos Tadeu de Lima e
Luiz de Gonzaga Santos,
no Bairro do Jardim
Primavera, está entre as
mais importantes obras da
Administração Municipal.
A colocação do asfalto
atendeu uma antiga
reinvidicação da
população local, que
sofria com as
 condições da rua.A
primeira etapa da
pavimentação iniciou em
setembro de 2010 e foi
finalizada no início de
março.Segundo a

Diretoria Municipal de
Obras, as melhorias feitas
na região beneficiaram
dezenas de moradores,
como conta a moradora
Nair Barros dos Santos.
“O asfalto melhorou
bastante o acesso ao
bairro, não tem nem
comparação de como
estava antes, ficou ótimo
mesmo”, declara.Para o
filho de dona Nair, Paulo
Sérgio Barros dos Santos,
a pavimentação resolveu
transtornos vividos pela
população. “Era muito
complicado circular no

bairro em dias de chuva;
minha esposa chegou a
cair na rua por causa do
excesso de pedras no
local. Um dia eu também
caí numa valeta, após meu
carro deslizar na estrada,
meu veículo atolou várias
vezes e tive que deixá-lo
na rua. A colocação do
asfalto acabou 
 com esses problemas”,
declara.Além da
pavimentação, o Jardim
Primavera foi beneficiado
ainda com a colocação de
manilhas para a nova rede
de águas pluviais. 

Em Paraibuna Concluída
a primeira etapa de

pavimentação do Jardim
Primavera

No último dia 7 de maio,
o Prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab, esteve
em Taubaté lançando para
todo o Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Serra da
Mantiqueira, o PSD, novo
Partido por ele idealizado
e que está em fase de
organização.Mais de 150
pessoas acompanharam o
evento fechado,
coordenado pelo
Deputado Federal Junji
Abe e sua equipe. Após
entrevista para os órgãos
de imprensa Kassab
dirigiu-se para os
presentes e explicou que
o nascimento do novo
partido se fazia

necessário para
proporcionar alternativas
à população. Para Kassab
o DEM, partido ao qual
estava filiado, chegou ao
seu limite e já não
representava os reais
anseios da população.
Kassab mostrou-se muito
otimista com relação ao
destino do PSD que
acredita, será até 2020, o
partido mais forte do
País. O processo de
montagem do novo
partido já superou a marca
das 500 mil assinaturas
necessárias e a pretensão
é que atinja a um milhão
de meio de adesões.O
alvo do partido é atrair o

maior número possível de
políticos com mandato,
nas mais diversas esferas,
especialmente, os
Deputados Federais.
Segundo Kassab, 42
Deputados Federais já
confirmaram o ingresso
no novo partido e a
expectativa é aproximar o
número a 60, o que daria
ao partido uma grande
força a nível federal.O
Vereador Mário Ortiz,
amigo de Kassab,
recepcionou-o em
Taubaté e uma importante
presença foi a do
Vereador Henrique Nunes
que foi levar o seu abraço
ao Prefeito de São Paulo.

Kassab visita Taubaté e
lança PSD no Vale

A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe
entra na sua última
semana. A população tem
até a próxima sexta-feira,
dia 13, para procurar o
posto de saúde mais
próximo para se
vacinar.Até esta data,
pessoas com 60 anos ou
mais e gestantes em
qualquer período da
gravidez devem procurar
um dos 33 mil postos de
vacinação do país. Pais ou
responsáveis devem levar
crianças de seis meses a
menores de dois anos (1
ano 11 meses e 29 dias)
para se vacinar.No caso
dos indígenas, outro
público-alvo da
campanha, a vacinação
ocorre nas aldeias onde
vivem. A campanha
também é destinada aos
trabalhadores de serviços
de saúde, que devem
seguir as recomendações
das Secretarias Estaduais
e Municipais.Balanço
parcial Até às 12h de
segunda-feira 9,
12.704.814 pessoas se
vacinaram, em todo o
Brasil, de acordo com
i n f o r m a ç õ e s
encaminhadas ao
Ministério da Saúde pelas
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde. O
número representa 42,4%
de toda a população alvo,
de aproximadamente 30
milhões de pessoas.A
meta é vacinar 80% dessa
população – o que
representa cerca de 24
milhões de pessoas.
Portanto, os 12,7 milhões
de vacinados representam
mais da metade da
meta.Até este horário, as
maiores coberturas
estavam entre as crianças
de seis meses a menores
de dois anos, com 47,5%
da população desse grupo

vacinados; e idosos com
60 anos e mais, com
44,8%. Entre os
trabalhadores de saúde, a
cobertura estava em
38,9%.Gestantes (28,6%)
e indígenas (21,3%)
tinham as coberturas mais
baixas, até o meio dia
desta segunda-feira. No
caso das grávidas, deve-se
considerar que o cálculo
é feito com base no
número de nascimentos
durante todo o ano. Por
isso, é preciso levar em
conta as gestantes que
deram à luz nos primeiros
meses do ano, antes da
vacinação, e as que vão
engravidar após a
Campanha.Em relação aos
indígenas que vivem em
aldeias, deve-se
considerar o fato de que
eles habitam áreas
remotas, de difícil acesso.
Por isso, os dados só são
inseridos no sistema de
informações depois que
as equipes voltam das
aldeias. Mobilização
Mesmo com essas
ressalvas, é fundamental
que todas as pessoas do
público alvo sejam
vacinadas, pois elas são
mais vulneráveis às
complicações causadas
pela gripe. Neste caso, a
principal forma de
prevenção é a
vacinação.As pessoas
devem procurar a
Secretaria de Saúde do
seu município ou estado
para se informar sobre a
lista de postos, bem como
o endereço e o horário de
f u n c i o n a m e n t o .
Autoridades locais de
saúde também devem
avaliar a necessidade de
reforçar os pontos de
vacinação, com postos
volantes. Durante a
campanha, são
mobilizados mais de 240

mil profissionais de saúde
no país.Promovida por
todo o Sistema Único de
Saúde (SUS), incluindo
Ministério, Secretarias
Estaduais e Municipais, a
campanha distribuiu 32,7
milhões de doses, para
todos os estados e
municípios brasileiros. A
vacina protege contra os
três principais vírus que
circularam no hemisfério
Sul em 2010, entre eles o
da influenza A
(H1N1).Contraindicações
As únicas
contraindicações são para
pessoas com alergia
severa à proteína do ovo
ou a doses anteriores da
vacina contra a gripe.
Essas pessoas não devem
se vacinar. Para pessoas
que apresentam doenças
agudas febris moderadas
ou graves no momento da
vacinação, recomenda-se
que a vacinação seja
adiada até a resolução do
quadro.Uma doença febril
e aguda não representa
uma contraindicação, mas
é recomendável o
adiamento para evitar que
as manifestações clínicas
da doença sejam, de
maneira equivocada,
associadas à vacina, como
um possível efeito
adverso. Na dúvida,
 um médico deve ser
c o n s u l t a d o . O u t r a
 forma de prevenir
a gripe é manter hábitos
simples de higiene, como
lavar as mãos com
frequência, cobrir nariz e
boca com lenço
descartável ao tossir ou
espirrar e não
compartilhar alimentos e
objetos de uso pessoal se
estiver com sintomas de
gripe – febre, tosse,
coriza, dor de cabeça e
dor no corpo (músculos e
articulações).

Última semana para se
vacinar contra gripe

A Unitau assinou na quinta-
feira, dia 5, dois convênios de
cooperação pedagógica,
técnica e científica com
universidades da República
Turca do Chipre do Norte,
na área de resgate em
catástrofes. A assinatura do
Reitor, Prof. Dr. José Rui
Camargo, sela a parceria
firmada com as instituições
de ensino superior Near East
University (NEU) e Girne
American University (GAU)
– que também possui
unidades na Inglaterra e na
Malásia.O objetivo desta
parceria entre as
universidades é a troca de
informações sobre o resgate
e as primeiras ações que
devem ser tomadas em
desastres ambientais e
tecnológicos, com vistas a
aumentar as chances de

sobrevivência e o salvamento
de vítimas. O convênio se
estende em áreas de mútuo
interesse, tais como:
intercâmbio de
 professores e alunos; termo
aditivo para pesquisa com
sistemas termoelétricos
diretos para refrigeração e
geração de energia
r e n o v á v e l ,
 além de sistemas de
produção e uso de biogás e
reuso de águas.No final de
abril, uma delegação da
Unitau – constituída pelo
Prof. Dr. Ederaldo Godoy
Júnior e três estudantes (os
graduandos em Engenharia
Civil, Fábio Rezende e
Giovana Fátima e o pós-
graduando em Engenharia
Mecânica, Thiago
Domingues) – esteve na
Ásia. Na ocasião, a equipe

de pesquisadores da
Universidade representou o
continente americano no II
Seminário Internacional de
Treinamento de Resgate em
Catástrofes e Pesquisa
Universitária, do qual o Prof.
Dr. Ederaldo Godoy Júnior
passa a fazer parte como
membro efetivo – estão
programadas mais três
edições do Seminário
Internacional.Conhecimento
de uso práticoA primeira
equipe da Unitau que
participou do treinamento de
resgate em catástrofes agora
deve trabalhar como
multiplicadora do
conhecimento na
Universidade. Mais equipes
devem ser selecionadas pelo
Professor Godoy para
participar dos próximos
seminários.

Unitau sela parceria
internacional para troca de

informações sobre resgate em
catástrofes

As eleições de um dos
clubes mais tradicionais
de Taubaté, o Tcc (Taubaté
Country Club), prometem
movimentar a cidade no
próximo sábado, 14.Entre
os concorrentes, para um
mandato de dois anos,
está a Chapa Azul
Marinho, composta por
Pedro Luiz de Abreu
(Presidente), Dan
Guinsburg (Vice
Presidente), Henrique
Ricardo Emilio Groh (1º
Secretário), Fernando
Neves Salles (2º
Secretário), Luciene
Mansur Ponzoni (1º
Tesoureiro) e Renato
Burti (2º
Tesoureiro).Entre as

principais propostas da
Chapa Azul Marinho estão
a execução da reforma do
Salão Nobre (um projeto
já existente), oferecer um
serviço de restaurante
que atenda as
necessidades dos
associados, acesso dos
associados pela Portaria
da Rua Anízio Monteiro
(ação imediata).A chapa
reivindica ainda a melhor
utilização do
Casarão (Centro Cultural
do Tcc) nos
eventos sociais, culturais,
salas de leitura e galeria
com fotos de associados;
além de projeto de
melhoria da sauna;
continuação das

atividades desportivas do
Clube, voltadas
principalmente ao
público infantil;
cobertura da piscina e
reforma geral dos
vestiários.Na parte
cultural, a proposta da
Chapa Azul Marinho é
para trazer de volta os
grandes bailes com o
glamour do passado, além
da realização de shows,
peças de teatros, entre
outras atrações no
ginásio.As eleições
acontecem na sede do
clube das 12h às 22h. O
Tcc fica localizado à Rua
Conselheiro Moreira de
Barros, 126, Centro de
Taubaté.

Eleições no Tcc devem
movimentar Taubaté no
próximo final de semana

A comemoração dos 150
anos da imprensa em
Taubaté será marcada pela
realização de material
feito pelo Memorial
Histórico da Câmara de
Taubaté. O primeiro jornal
da cidade, O Taubateense,
foi fundado por Francisco
Xavier de Assis no dia 29
de agosto de 1861. Foi
seu editor o jornalista
Antonio Gomes de
Araújo.O projeto se
baseia na realização de um
documentário com o
balanço dos últimos 150
anos da imprensa na
cidade. O passado e o
futuro da imprensa serão

debatidos por
p e s q u i s a d o r e s ,
historiadores e jornalistas
locais e nacionais para
falar do jornalismo
taubateano.Na internet, o
Memorial disponibilizará
cópias de jornais
contendo balancetes da
Prefeitura desde 1996 a
2008, artigos de jornais
como A República, O
Lábaro (década de 1920),
o Santuário de Santa
Terezinha (1926) e alguns
exemplares da revista A
S e m a n a
(1923).Presidente da
Câmara, Jeferson
Campos (PV) enfatizou a

importância da data e
lembrou o trabalho de
profissionais para a
evolução da comunicação
em Taubaté e região.
“Devemos enaltecer
também que, por meio da
imprensa, podemos
conhecer nosso
passado. Os arquivos são
d o c u m e n t o s
importantes para se
estudar a nossa
história.”O levantamento
de dados foi feito por
meio de documentos que
pertenciam ao acervo de
Oscar Sachs e Umberto
Passarelli, doados ao
Memorial da Câmara.

Câmara comemora 150
anos da imprensa em

Taubaté


