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Com brincadeiras e jo-
gos divertidos, o projeto 
“Domingo no Parque” 
tem atraído cada vez mais 
famílias aos parques de 
Taubaté. No próximo do-
mingo, dia 29, é o Parque 
do Quiririm que rece-
be o evento, que acon-
tece das 09 às 13h.
O projeto tem como ob-
jetivo proporcionar mo-

mentos de lazer às famí-
lias. O lançamento foi em 
março deste ano no par-
que Jardim das Nações, 
em seguida foi o Montei-
ro Lobato e no mês pas-
sado o Horto Florestal.
Um domingo por 
mês um parque é
 escolhido e todas as ati-
vidades são coordena-
das pelos professores

 e monitores da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
com jogos, aulas show de 
ginástica, incentivo a prá-
ticas esportivas, esportes 
de aventura, brinquedos 
infláveis, atividades re-
creativas, entre outros.
O Parque do Quiririm 
está localizado à Rua 
João Botossi, 171 – Cen-
tro – Distrito do Quiririm.

Judoca de Pinda
conquista bronze no 
Campeonato Paulista

“Domingo no Parque” 
acontece no Distrito do 

Quiririm em Taubaté

Fernanda Chinaqui con-
quistou a 3ª coloca-
ção na categoria Sub13. 
(Foto: divulgação)

No sábado (21), cin-
co atletas das categorias
 de base da Secre-
taria de Juventude, 

Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba, parti-
ciparam do Campeona-
to Paulista de Judô das 
classes Sub11 e Sub13, 
na cidade de Vinhedo.
Dentre o destaque, a ju-
doca Maria Fernanda 
Chinaqui, conquistou a
 3ª colocação na ca-
tegoria Sub13 meio
 pesado.  Para 
chegar ao bronze, a judo-
ca pindamonhangabense
 realizou cinco 
lutas, perdendo ape-
nas uma luta para a 
campeã da categoria.
PRÓXIMOS DESAFIOS
A próxima compe-
tição para o Judô 
de Pindamonhan-
gaba será nos Jogos 
Regionais de Cara-
guatatuba. Os judocas 
estarão em ação nos 
dias 10 e 11 de julho.

Pinda promove reunião 
sobre ações contra

a dengue

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba desenvolverá 
várias estratégias para 
evitar que a cidade so-
fra epidemia com a den-
gue em 2015 e para isto 
iniciou uma reunião no 
auditório do prédio do 
Executivo na tarde de ter-
ça-feira. O encontro con-
tou com a presença de 
representantes de todas 
as Secretarias Munici-
pais e órgãos de imprensa.
 A médica Maria Cristina 
Andraus Garcia, profissio-
nal do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica da região 
de Taubaté, fez uma expla-
nação ao público sobre o 
quadro e evolução da den-
gue no município e região. 
Ela também informou que 
o ano-dengue 2014 encerra 

neste domingo 29 e a par-
tir do dia 30 de junho ini-
cia-se o ano-dengue 2015.
Esta reunião com os repre-
sentantes das Secretarias 
Municipais foi para infor-
má-los sobre os registros 
da doença para que jun-
tamente com a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social a Prefeitura pos-
sa desenvolver os planos 
de trabalho para que o
 município não sofra com 
o Aedes aegypti, que 
também é um inseto res-
ponsável por outras do-
enças, tais como: febre 
amarela, febre do Nilo 
Ocidental e Chicungunya.
 No dia 15 de julho os pro-
fissionais das Secretarias 
Municipais irão se encon-
trar novamente no auditó-

rio da Prefeitura, a partir 
das 14 horas, para conver-
sarem sobre os planos ela-
borados para prevenção.
No primeiro semestre 
Pindamonhangaba regis-
trou um óbito decorrente 
à dengue. Para evitar que 
o estado dos pacientes 
se agravasse fez parceria 
com a Santa Casa e mon-
tou o ‘Hospital Dia’, em 
Moreira César foi reser-
vado um espaço apenas 
para tratamento dos pa-
cientes vítimas do Aedes 
aegypiti. A Prefeitura de-
senvolveu e vem promo-
vendo várias ações para
 garantir a qualidade 
de vida da população e 
conta com a conscien-
tização de todos sobre 
os males desta doença.

A missa foi um dos pon-
tos altos dos atos religio-
sos da festa em comemo-
ração a São João Batista. 
O prefeito de Caçapava, 
Henrique Rinco e a primei-
ra-dama Horacélia de Fáti-
ma Trindade participaram 
da Missa Solene da Nati-
vidade de São João Batista 
presidida pelo bispo dio-
cesano de Taubaté, Dom 
Carmo João Rodhen, na 
Igreja Matriz de Caçapava, 
na terça-feira (24), dia do 

santo padroeiro da cidade.
O bispo foi auxiliado por 
padres e diáconos das 
paróquias caçapavenses 
na celebração eucarís-
tica e que teve a parti-
cipação do coral mu-
nicipal de Caçapava.
A missa foi um dos 
pontos altos dos 
atos religiosos da fes-
ta em comemoração 
a São João Batista.
Nomeado bispo da Dio-
cese de Taubaté pelo Papa 

João Paulo II em maio de 
1996, a sagração episcopal 
de Dom Carmo João acon-
teceu em agosto do mesmo 
ano. O bispo completou 
75 anos de idade em maio 
deste, idade limite para o 
cargo de bispo diocesano.
Dom Carmo afirmou 
que, mesmo aposen-
tado, não vai parar de 
trabalhar para o Reino 
de Deus e disse que es-
pera ficar à frente da dio-
cese por mais um ano.

Bispo Dom Carmo
preside missa em

Caçapava
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE
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Secretaria de Saúde fecha 
PAMO Três Marias II em

Taubaté para reforma
Atendendo ao crono-
grama de revitalizações 
das unidades, a Secreta-
ria de Saúde vai fechar o 
PAMO Três Marias II na 
próxima segunda-feira, 
dia 30 de junho, para ini-
cio das obras de reforma.
A previsão é para que 
a unidade seja entre-
gue totalmente reforma-
da entre 60 e 90 dias.
Durante esse período, 
os pacientes atendidos 
em consultas médicas na 
unidade serão atendidos 
no PAMO Santo Antô-
nio, situado à Avenida 

Bandeirantes, 2527. Para 
vacina, os pacientes de-
vem se dirigir ao PAMO 
Três Marias I, na rua Ar-
mando de Moura, 290.
Essas obras fazem par-
te da reestruturação do 
sistema de saúde do mu-
nicípio, que está em pro-
cesso de reestruturação 
completa, com investimentos
 do município, do Estado 
e da União. O trabalho 
começou a ser realizado 
em dezembro e segue um 
cronograma pré estabele-
cido. Três unidades já fo-
ram revitalizadas e entre-

gues à população: Estiva, 
Cidade Jardim e Parque 
Planalto. Outras já estão 
fechadas em obras, como 
Novo Horizonte, que será 
entregue em breve, Ima-
culada, Baronesa, IAPI e 
Ana Rosa. Outros PAMOS 
também estão no crono-
grama e receberão me-
lhorias ao longo do ano, 
para que o atendimento 
não seja comprometido.
Maiores informações po-
dem ser obtidas no Depar-
tamento de Atenção Bá-
sica pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.
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Orquestra Popular abre 
festa de São Pedro em 

Ilhabela

Lorena realiza distribui
peças arrecadadas na

Campanha do Agasalho

A realização da Festa de 
São Pedro é da Prefei-
tura de Ilhabela, com a 
organização da Secre-
taria da Cultura e Pa-
róquia Nossa Senhora 
D’Ajuda e Bom Sucesso. 
A Festa de São Pedro será 
promovida de 27 a 29 de 
junho, sempre a partir das 
20h, na Vila, em Ilhabe-
la.  A Orquestra Popular 
de Ilhabela abre a festa 
na noite desta sexta-feira 
(27), às 21h30; já no sá-
bado (28), o palco da festa 
recebe a apresentação da 
dupla sertaneja João Mar-
cos e Bruninho, às 21h30.
E no domingo, 29 de ju-
nho, que é o dia de São 
Pedro, a programação reli-

Interessados devem retirar 
senha nos Centros de As-
sistência Social de Lorena 
(CRAS I e II), Centro de 
Referência Especializa-
da de Assistência Social 
(CREAS) e na Secretaria 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social (SADS). 
O Fundo Social de Solida-
riedade de Lorena (Fulor) 
está realizando a triagem 
e distribuição de peças e 
cobertores arrecadados 
na Campanha do Agasa-
lho 2014. Até o momento, 
mais de 250 pessoas foram 
contempladas, e outros 
interessados podem obter 
senha para receber doa-
ções até dia 04 de julho.
O encaminhamento das 
24.991 peças e dos 952 

giosa começa de manhã, às 
9h, com a “Missa dos Pes-
cadores”, na Igreja Matriz, 
na Vila, seguida da tradi-
cional Procissão Marítima, 
com a benção dos anzóis e 
das embarcações, às 11h. A 
festa encerra à noite com o 
show Tim Mazzo e 
Captadores, às 21h.
A realização da Festa de 
São Pedro é da Prefei-
tura de Ilhabela, com a 
organização da Secre-
taria da Cultura e Pa-
róquia Nossa Senhora 
D’Ajuda e Bom Sucesso.
São Pedro Pescador – O 
Dia de São Pedro é come-
morado em todo o Brasil e 
em Portugal no dia 29 de 
junho. É um dos santos 

cobertores arrecadados 
teve início no dia 09 últi-
mo. A triagem e distribui-
ção são feitas na Casa da 
Cultura, de segunda a sex-
ta, de 14h às 17h, às pesso-
as que obtiveram senha e/
ou por iniciativa do Fulor.
Entre os beneficiados 
até o momento estão a 
Pastoral da Criança, que 
atende crianças de fa-
mílias com menor po-
der aquisitivo, e a Casa 
da Acolhida ADBPAR, 
onde moradores de rua 
pernoitam ou são aten-
didos com diversos ser-
viços. Também foram 
contempladas crianças 
das escolas municipais 
Belarmina Fernandes 
Borges, do Pinhal Novo, 

mais populares. Foi um 
homem de origem humil-
de, Apóstolo de Cristo e 
depois encarregado de fun-
dar a Igreja Católica, ten-
do sido seu primeiro Papa.
Considerado o prote-
tor dos pescadores, São 
Pedro é festejado com 
a realização de grandes 
procissões marítimas em 
várias cidades do Brasil.
Depois de sua morte, 
São Pedro, segundo a 
tradição católica, foi no-
meado chaveiro do céu. 
Assim, para entrar no pa-
raíso, é necessário que o 
santo abra suas portas. 
Também lhe é atri-
buída a responsabili-
dade de fazer chover.

e João Justino Mota, do 
Sertão Velho, que rece-
beram peças e cobertores 
entregues pela Presiden-
te do Fulor, Maria Clau-
dia Diniz Marcondes.
Interessados devem retirar 
senha nos Centros de As-
sistência Social de Lorena 
(CRAS I e II), Centro de 
Referência Especializa-
da de Assistência Social 
(CREAS) e na Secretaria 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social (SADS).
Confira os endereços:
CRAS I – Rua Carlos 
Austran, 28 – Centro.
CRAS II – Rua Lore-
na, 20 – Santo Antônio.
CREAS – Rua Nos-
sa Senhora da Pie-
dade, 112 – Centro.

Férias Escolares:
cuidados ao soltar pipas!

Com o período de fé-
rias iniciando mais 
cedo, EDP reforça cui-
dados ao empinar pipas
 O período de férias es-
colares iniciará mais cedo 
este ano por conta da Copa 
do Mundo e pensando 
nisso, a EDP Distribui-
ção São Paulo reforça as 
orientações de seguran-
ça ao empinar pipas, uma 
das brincadeiras preferidas 
das crianças. Caso a brin-
cadeira não seja praticada 
de forma segura, além de 
provocar o desligamen-
to da rede elétrica, com 
prejuízo às residências 
no entorno, a atividade 
pode causar graves aci-
dentes. Durante as férias 
escolares (janeiro, junho, 
julho e dezembro), os ín-
dices de atendimentos da 
EDP relacionados à pipa 
na rede elétrica aumen-
tam consideravelmente.
 Para se ter uma ideia, 
em 2013, o número des-
te tipo de ocorrências na 
região do Vale do Para-
íba e Litoral Norte foi de 
2.152. Deste total, so-
mente no período não 
letivo as ocorrências por 
pipas somaram 1.201, o 
que corresponde a 55%. O 
mês de Julho, por exem-

plo, representou 18% das 
falhas na rede elétrica oca-
sionadas por pipa nesta re-
gião no ano de 2013.  Os 
municípios com os mais al-
tos índices de interrupções 
por pipas foram São José 
dos Campos, Caraguata-
tuba, Taubaté e Jacareí.
 Em busca de conscientizar 
a população e alertar crian-
ças e adultos quanto aos 
perigos de empinar pipas 
próximo à rede elétrica, 
a EDP selecionou alguns 
cuidados essenciais para 
a prática da brincadeira:
* Escolha um local 
descampado e lon-
ge da fiação elétrica;
* Alguns materiais utiliza-
dos na confecção da pipa 
podem ser condutores de 
energia e aumentam o peri-
go em caso de contato com 
a rede elétrica. Rabiolas 
feitas de fita VHS ou cas-
setes são alguns exemplos.
* O uso de cerol (pó de 
vidro com cola), além 
de ser um risco para mo-
tociclistas e pedestres, 
também oferece perigo 
no contato com a rede 
de energia. Isto porque ele 
corta a camada de borracha 
que reveste os fios de alu-
mínio ou de cobre, o que 
permite a transferência 

de corrente elétrica, po-
dendo provocar um curto.
* Arremessar objetos na 
rede elétrica para o resgate 
da pipa pode causar graves 
acidentes. O “lança-gato” 
(pedra presa a uma linha) 
ou qualquer outro objeto 
condutor de energia não 
deve ser lançado sob a rede.
* Empinar pipas em locais 
como lajes e muros deve 
ser evitado. A proximida-
de com a rede elétrica au-
menta o risco de acidentes.
* É expressamente proi-
bido invadir as Esta-
ções Transformadoras 
de Distribuição (ETDs) 
para recuperar pipas. As 
ETDs são locais energi-
zados e somente pessoas 
autorizadas podem en-
trar nas Estações.
 Um acidente causado por 
descarga elétrica pode 
deixar sequelas como 
queimaduras e, em casos 
mais extremos, causar a 
morte. Vale lembrar que 
em caso de qualquer ano-
malia na rede da distri-
buidora, os consumidores 
devem entrar em contato 
com a Central de Aten-
dimento ao Cliente, por 
meio do 0800 721 0123, 
que funciona 24 horas 
e com ligação gratuita.


