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O crescimento do
mercado da beleza será 

tema de palestras
realizadas pelo

Sebrae-SP na região
As atividades ocorre-
rão em São Bento do 
Sapucaí e Guaratingue-
tá e são voltadas para 
empresários e profissio-
nais ligados ao segmento
Estimativas do setor de 
cosméticos e higiene pes-
soal apontam que o núme-
ro de salões de beleza no 
Brasil cresceu 78% em sete 
anos, passando de apro-
ximadamente 309 mil em 
2005, para mais de 550 mil 
em 2012. E é para incen-
tivar ainda mais esse seg-
mento da economia, que 
o Sebrae-SP irá realizar a 
palestra “O Crescimento 
do Mercado da Beleza”.
Voltada para profissionais 
e empresários dos ramos 
de perfumaria, cosméti-
cos e salões de beleza, a 
atividade será realizada 

na quarta feira, em São 
Bento do Sapucaí, a par-
tir das 18h30, na câmara 
de vereadores do municí-
pio, e na quinta feira, em 
Guaratinguetá, na sede 
da Associação Comercial 
e Empresarial, às 19h.
A apresentação vai tra-
çar um panorama desse 
crescente segmento da 
economia, apresentan-
do dados atualizados do 
mercado e as principais 
tendências para os pró-
ximos anos. Além disso, 
os participantes também 
vão receber orientações 
de como tornar o negócio 
mais competitivo e lucra-
tivo, aprendendo a enfren-
tar os desafios do setor.
Números da beleza
De acordo com estimati-
vas do setor, o Brasil já é o 

terceiro maior consumidor 
mundial de produtos de 
beleza. Estudo do Institu-
to DataPopular estima que 
os gastos dos brasileiros 
e, especialmente, das bra-
sileiras com produtos de 
higiene pessoal e beleza 
(cabelereiros, manicures 
e esteticistas) foram de 
R$ 59,3 bilhões em 2013.
Somente no estado de 
São Paulo, de acordo com 
dados do Portal do Em-
preendedor, são mais de 
80 mil microempreende-
dores individuais forma-
lizados como cabeleirei-
ros e outras atividades 
de tratamento de beleza. 
No comercio varejista de 
cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene 
pessoal são 12.288 em-
preendedores individuais.

Basílica do Senhor Bom 
jesus de Tremembé
inicia ensaios para

Paixão de Cristo 2014

Começou nesse sábado 
(15), os ensaios para o pro-
jeto Paixão de Cristo 2014. 
A iniciativa conta com vo-
luntários para a atuação 
no projeto e os interessa-
dos já podem participar.
Agendados para todos 
os sábados e domingos, 

os ensaios contam com 
o trabalho do diretor Ha-
milton Abreu e da cantora 
lírica MereOliveira, e tem 
como objetivo reviver as 
cenas da Paixão de Cris-
to retratadas na Bíblia.
Esse ano os ensaios 
acontecem na sede do 

Projeto Fazendo Arte.
Para participar, bas-
ta comparecer ao local 
aos sábados e domin-
gos, entre as 16h e 19h. 
E mais informações pelo 
telefone (12) 9-9184-
8434 (Eduardo) ou (12) 
9 8811-5103 (Marcelo).

Programação

São Bento do Sapucaí
Palestra: O Crescimento do Mercado da Beleza
Data: 19/03 – 18h30
Local: Câmara Municipal – Rua Sargento José Lourenço, 190 – Centro
 
Guaratinguetá
Palestra: O Crescimento do Mercado da Beleza
Data: 20/03 – 19h00
Local: Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá – Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 67 – Centro
Inscrições e mais informações pelo telefone (123132-6777.

Começa hoje e vai até 
dia 21 as inscrições 

para o Sisutec

Tiveram início nesta se-
mana e vai até o dia 21 
de março as inscrições 
para o Sistema de Sele-
ção Unificada da Educa-
ção Profissional e Tecno-
lógica (Sisutec) 1º/2014. 
O edital foi publicado no 
Diário Oficial da União. O 
Sisutec é um sistema infor-
matizado que disponibiliza 
vagas gratuitas em cursos 
técnicos para candidatos 
participantes do Enem. 
Essas vagas são oferecidas 
pelas instituições públi-
cas e privadas de ensino 
superior e de educação 

profissional e tecnológica.
Os inscritos estarão aptos 
a participar do Sisutec) 
1º/2014 os candidatos que 
participaram do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2013, desde 
que tenham obtido nota su-
perior à zero na redação. É 
necessário informar o nú-
mero de inscrição e a senha 
usados no Enem de 2013. 
O Ministério da Educa-
ção lembra que o número 
de inscrição e a senha de 
outras edições do exa-
me não serão aceitos.
No ato da inscrição, o can-

didato deve escolher, por 
ordem de preferência, até 
duas opções entre as vagas 
ofertadas pelas instituições 
participantes do Sisutec. 
Poderá decidir se deseja 
concorrer às vagas desti-
nadas aos estudantes que 
tenham cursado o ensi-
no médio completo em 
escola da rede pública 
ou em instituições priva-
das na condição de bol-
sista integral, ou às va-
gas reservadas a negros, 
pardos e indígenas que 
tenham cursado o ensino 
médio completo em es-
cola da rede pública ou 
em instituições privadas 
na condição de bolsista 
integral, especificamen-
te para acesso às vagas 
ofertadas pelas institui-
ções federais de ensino 
ou às vagas destinadas 
à ampla concorrência.
A inscrições pode-
rão ser feitas pelo site 
http://sisutec.mec.gov.br
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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

DERSA estende gratuidade a 
bicicletas elétricas sem

acelerador para travessia de 
balsa

As bicicletas elétricas des-
providas de acelerador 
não pagarão mais tarifa de 
embarque nas Travessias 
Litorâneas do Estado de 
São Paulo. A partir desta 
quarta-feira, 19/03, o be-
nefício da gratuidade, até 
então concedido apenas 
para as bicicletas conven-
cionais, será estendido 
para as denominadas Bici-
cletas de Pedal Assistido.
Com a mudança, o em-
barque desses usuários 
deverá ser feito exclusiva-
mente pela área destinada 
aos ciclistas. A DERSA 
– Desenvolvimento Ro-
doviário S/A, que admi-
nistra as Travessias, insta-
lará sinalização indicativa 
e disponibilizará funcio-

nários para orientação.
A medida, implantada 
pela Companhia, leva em 
consideração a Resolução 
CONTRAN 465, que defi-
ne e distingue as Bicicletas 
Elétricas de Pedal Assisti-
do dos modelos equipara-
dos a ciclomotor (bicicle-
tas autopropelidas, com 
acelerador). Desta forma, 
a DERSA insere o modelo 
sem dispositivo de acelera-
ção na categoria das bici-
cletas convencionais, que 
possui isenção de tarifa.
A gratuidade é suporta-
da pela Lei Estadual nº 
10.095/1998, que pre-
vê a não cobrança de 
tarifa aos condutores 
de bicicletas sem qual-
quer dispositivo elétrico.

Travessias Litorâ-
neas para ciclistas
A DERSA administra as 
seis Travessias Litorâneas 
do Estado de São Paulo 
(Santos - Guarujá, Guarujá 
- Bertioga, São Sebastião - 
Ilhabela, Cananéia - Ilha 
Comprida, Cananéia-Con-
tinente e Iguape-Juréia).
A Companhia atende 
12.231 ciclistas diariamen-
te e, somente no ano de 
2013, 4.464.131 bicicletas 
utilizaram as Travessias. 
A Baixada Santista possui 
a maior movimentação, 
aproximadamente 9.000 
ciclistas por dia. Já São 
Sebastião – Ilhabela, no 
Litoral Norte, a segunda 
mais movimentada, regis-
tra 686 usuários por dia.

Educação - Inscrições 
abertas para o
ENCEEJA 2014

Exame nacional certifica 
jovens e adultos, que ainda 
não completaram o estudo, 
com o diploma do Ensi-
no Fundamental; prova 
está marcada para junho
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
começa a receber, a partir 
desta semana as inscrições 
para o ENCEEJA 2014. O 
Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências 
de Jovens e Adultos ofere-
ce diploma de Ensino Fun-
damental para aqueles que 
não tiveram a chance de 
concluir os estudos na ida-
de apropriada. A avalia-
ção é realizada pelo INEP 
(Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educa-
cionais) em todo o Brasil.
Neste ano, a prova está 
marcada para o dia 1º de 
junho. Podem participar 
interessados com idade 
mínima – completados até 
a data do exame – de 15 
anos. Na inscrição, é ne-
cessário indicar em qual 
município deseja realizar 
o exame e em qual Secre-
taria de Educação (estadu-
al ou municipal) o certifi-
cado será emitido. Além 
disso, o candidato deve 
optar por uma ou mais áre-
as do conhecimento que 
serão avaliadas: língua 
portuguesa, com redação; 
língua estrangeira mo-

derna; educação física e 
arte; matemática; história 
e geografia; e ciências na-
turais. Candidatos com de-
ficiência terão atendimen-
to especial assegurado.
A participação no ENCE-
EJA é gratuita e voluntá-
ria e se estende a alunos 
já matriculados nas esco-
las estudais de São Paulo 
que oferecem Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 
Candidatos privados de li-
berdade ou que cumprem 
medidas socioeducativas 
também estão aptos. As 
inscrições vão até o dia 31 
de março e podem ser fei-
tas no Portal da Educação: 
www.educacao.sp.gov.br.

Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.
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Corregedoria geral da
administração e Detran SP 
apuram irregularidades na 

Ciretran de Ilhabela

Decreto assinado pelo
Governador autoriza
prolongamento da

Carvalho Pinto

Educação capacita 2.688 
professores para prevenir 

racismo, bullying e conflitos 
escolares

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP), vinculado 
à Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento 
Regional, e a Corregedo-
ria Geral da Administra-
ção (CGA), ligada à Casa 
Civil, em parceria com 
a Corregedoria Geral da 
Polícia Civil, da Secreta-
ria de Segurança Pública, 
e o Ministério Públi-
co realizaram na úl-
tima quinta-feira  
fiscalização na Circuns-
crição Regional de Trân-
sito (Ciretran) de Ilhabela.
A ação apura possíveis ir-
regularidades nos proces-
sos de condutores infrato-

Conjunto de áreas que 
somam aproximadamen-
te 1,1 milhão de m² entre 
Taubaté e Caçapava ne-
cessária para a implanta-
ção do prolongamento da 
Rodovia Carvalho Pin-
to (SP 70) até a Rodovia 
Oswaldo Cruz (SP 125) 
já pode ser desapropriada. 
O Decreto de Utilidade 
Publica assinado pelo Go-
vernador Geraldo Alckmin 
foi publicado no Diário 
Oficial do Estado de hoje. 
Com isso, a concessionária 
Ecopistas já pode efetivar 
as negociações necessárias 
para a aquisição das áreas.
 A obra está dividida em 
três fases. A primeira foi 

Programa da Secreta-
ria da Educação orien-
ta docentes a realizarem 
ações de mediação e de 
mobilização nas escolas 
estaduais de São Paulo
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo já 
conta, no início deste ano 
letivo, com 2.688 profes-
sores especializados em 
prevenir conflitos. São 
educadores capacitados 
para criar ações preventi-
vas nas escolas estaduais 
e ainda aproximar a co-
munidade das unidades 
de ensino em campanhas 
contra racismo e outras 
formas de discriminação, 
bullying, entre outros.
O projeto, que integra o 
Sistema de Proteção Es-
colar presente nas 5 mil 
unidades de ensino, é cha-
mado “Professor-Media-
dor”, um modelo pioneiro 
no País e de sucesso nas 
escolas paulistas. Implan-
tado em 2010, a atuação 
deste docente está em am-
pliação na rede, saindo de 

res, com a exclusão ilegal 
de pontos das carteiras de 
habilitação, e no julga-
mento de recursos de pe-
nalidades. A operação, que 
envolveu mais de 20 profis-
sionais, incluiu a fiscaliza-
ção de todos os Centros de 
Formação de Condutores, 
conhecidos como auto-
escolas, do município.
Investiga-se, ainda, a pos-
sível participação de três 
agentes públicos estaduais 
e um municipal nas irre-
gularidades. Se for com-
provada alguma conduta 
indevida, eles poderão 
sofrer sanções adminis-
trativas, inclusive com a 
perda do cargo público.

iniciada em janeiro e con-
templa a implantação de 
um viaduto de saída do 
trecho existente da via, 
no km 126,5. A segunda 
fase compreende o trecho 
entre o trevo de saída e a 
área próxima ao cemitério. 
Já a terceira fase prevê as 
obras entre o cemitério e a 
rodovia Oswaldo Cruz. O 
Decreto prevê as desapro-
priações necessárias para 
essas duas últimas fases, 
porém o início das obras 
depende ainda da emis-
são da Licença de Insta-
lação. A previsão é que 
toda a obra esteja conclu-
ída em dezembro de 2015.
 O prolongamento de cerca 

1.156 para os atuais 2.688, 
um crescimento de 132%. 
São 370 docentes na Ca-
pital, 540 na Grande São 
Paulo e 1.778 no Interior.
Uma das funções des-
te mediador é idealizar 
projetos que mobilizem 
a escola para proteger os 
alunos de fatores de risco 
e também coibir compor-
tamentos discriminatórios 
(racistas, homofóbicos, 
entre outros). Para isso, 
os professores – que po-
dem ser de qualquer dis-
ciplina – passam por ca-
pacitação oferecida pela 
Secretaria, em que apren-
dem técnicas de justiça 
restaurativa e a elaborar 
jogos, dinâmicas, rodas 
de conversa com as temá-
ticas preventivas, sempre 
em linguagem jovem e 
que envolva toda a escola.
“Com o projeto de pro-
fessores-mediadores con-
seguimos articular ainda 
mais ações de mobiliza-
ção e conscientização, fa-
zendo com que as escolas 

Os envolvidos também 
poderão responder na es-
fera criminal por atos 
contra a administração 
pública, corrupção ativa 
ou passiva, entre outros 
crimes, com penas que 
variam entre 2 e 12 anos 
de prisão, além de multa.
O Detran.SP incentiva que 
qualquer suspeita de irre-
gularidade seja denunciada 
à Ouvidoria (acesso pelo 
portal www.detran.sp.gov.
br, na área Atendimento). 
O anonimato é garantido. 
A Corregedoria Geral da 
Administração recebe de-
núncias por meio do site 
w w w . c o r r e g e -
d o r i a . s p . g o v . b r .

de 8,6 quilômetros da Ro-
dovia Carvalho Pinto até 
a Rodovia Oswaldo Cruz 
– que dá acesso à Ubatu-
ba no litoral norte paulista, 
tem como objetivo tornar 
as viagens mais rápidas 
e aliviar o tráfego nas 
vias urbanas de Taubaté 
e na via Dutra. A amplia-
ção foi viabilizada pelo 
Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo 
do Estado de São Paulo. 
As obras são executa-
das pela Concessionária 
Ecopistas com gerencia-
mento e fiscalização da 
Agência Reguladora de 
Transporte do Estado de 
São Paulo – ARTESP.

estaduais atuem como 
formadoras integrais dos 
nossos 4 milhões de alu-
nos, sempre com a parti-
cipação da comunidade 
escolar”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
Além do racismo e do 
bullying, outros temas 
trabalhados pelos pro-
fessores-mediadores são 
indisciplina, uso de álco-
ol e drogas e gravidez na 
adolescência. Uma das 
orientações é que os pro-
fessores utilizem assuntos 
dos noticiários para abor-
dar as temáticas, como 
exemplo as manifestações 
racistas ocorridas no fu-
tebol nos últimos dias.
Pesquisa da Secretaria fei-
ta em 2.445 unidades de 
ensino que contam com 
estes mediadores aponta 
que, por mudar ou iniciar 
um processo de mudança 
no ambiente escolar, a in-
terferência dos mediadores 
é aprovada por 90% dos 
servidores consultados.
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Anatel impedirá operação de 
celulares piratas

Teatro Metrópole traz 
programação para 

o mês de março em 
Taubaté

CIPA promove palestra
sobre Endometriose para 

servidoras municipais

 Prefeitura de Tremembé 
realiza evento em
homenagem ao
dia da mulher

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
começou dia 17, a fazer 
um diagnóstico dos celu-
lares piratas - sem homo-
logação - que operam no 
país. A ideia é que, após a 
análise, sejam anunciadas 
medidas para que só per-
maneçam os celulares re-
gulamentados, bem como 
o cronograma para retira-
da dos aparelhos irregula-
res. Não há prazo definido 

O Teatro Metrópole ini-
cia, neste fim de sema-
na, sua programação 
de atividades culturais 
de 2014. Para o mês de 
março serão apresenta-
ções teatrais e de dança.
Neste sábado, dia 15, tem 
o espetáculo “Liberda-
de, Igualdade e Frater-
nidade” dos alunos da 
Escola de Dança Dilma 
Gama. Serão duas ses-
sões, às 16h e às 20h, e os 
ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia).
No dia 26, quarta-fei-
ra, será encenada a peça 
“Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” uma adap-
tação do livro homôni-
mo de Machado de Assis 
assinada por Rick Von 
Dentz. Serão duas ses-
sões, às 10h e às 20h, e os 
ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia).
O stand-up comedy “Irmã 
Selma e seu terço insano” 
é a atração do dia 29, sá-
bado, às 20h. O humorista 
Otávio Mendes interpreta 
vários personagens como 

Em comemoração ao mês 
da mulher, a CIPA convi-
da todas as mulheres ser-
vidoras municipais desta 
Prefeitura, à participarem 
de uma Palestra sobre 
Endometriose  com  a 
médica Drª. Vanessa Pu-
ppio, a ser realizada no 
próximo dia 28/03/2014 
no refeitório da garagem 
municipal (Avenida Au-
drá, Centro) às 16h00.
Contamos com a pre-
sença de todas!

Na manhã do último sá-
bado, dia 15, a Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé 
através das secretarias de 
Ação Social, Saúde e Cul-
tura, Turismo e Esportes 
realizou evento em home-
nagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher. O encon-
tro ocorreu na Praça da 
Estação, com início às 8h 

para que a Anatel conclua 
o levantamento dos apare-
lhos piratas. Futuramente, 
os aparelhos sem a certifi-
cação do órgão regulador 
deixarão de ser habilita-
dos pelas operadores do 
serviço. Em um primeiro 
momento, a medida valerá 
para novas habilitações e 
a expectativa é que os ce-
lulares em funcionamento, 
mas sem homologação, 
passem por um processo 

Mônica Goldstein, apre-
sentadora de um programa 
sensacionalista, e Walmir, 
um ex-gay. A entrada cus-
ta R$ 50,00 (inteira), R$ 
25,00 (meia) no 1º lote e na 
promoção o ingresso ante-
cipado é R$ 35,00 (inteira).
Encerrando a programação 
no dia 30, às 20h, o espetá-
culo “Fragmentos da Dan-
ça” com alunos da Acade-
mia Dancers. Os ingressos 
custam R$ 40 (inteira) e 
R$ 20 (meia). O Teatro
O Teatro Metrópole foi 
construído em 1919, com 
iniciativa da Companhia 
Taubateana de Diver-
sões, liberada pelo Dr. 
Gastão Aldano Vaz Lobo 
da Câmara Leal, Sr. An-
tenor Leite e Tenente 
Eduardo José Pereira, e 
inaugurado em 19 de se-
tembro de 1921, como 
Cine-Teatro Polytheama.
O primeiro espetácu-
lo apresentado foi da 
Companhia Adelina e 
Áurea Abranches (mãe 
e filha), famosas atri-
zes portuguesas. Não há 

e estendeu-se até às 12h.
No local não só as home-
nageadas do dia, mas to-
dos que passaram pelos 
stands puderam desfrutar 
dos serviços oferecidos.
Além da caminhada e 
corrida de 4Km, testes 
rápidos de HIV, Sífilis e 
Hepatite, o público pre-
sente também pode par-
ticipar de uma divertida 

natural de substituição. A 
identificação do aparelho 
será feita pelas operadoras 
de telefonia no ato de ati-
vação do acesso do usuá-
rio, quando é inserido um 
chip de celular para a uti-
lização do telefone. Nesse 
momento, a prestadora faz 
a leitura de um número 
de série do terminal, co-
nhecido como Imei. Se o 
aparelho não é homolo-
gado, não será habilitado.

registros de qual peça 
teatral a cia. portugue-
sa apresentou na época.
Em 1939 passou a ser 
conhecido como Cine 
Metrópole. Só em 1986 
que incidiu a ser Patri-
mônio Histórico, Artísti-
co e Cultural da cidade.
No ano de 2000 recebeu 
o título de Teatro Muni-
cipal, com capacidade 
de 565 lugares e, a partir 
daí, foi palco para grandes 
nomes da classe artística 
nacional e internacional, 
como Paulo Autran, Fer-
nanda Montenegro, Be-
atriz Segall, Eva Wilma, 
Othon Bastos, Toquinho, 
J. J. Jackson, Marisa Orth, 
Murilo Benício, Débora 
Falabella, Rosi Campos, 
Grupo Paranga, Demô-
nios da Garoa e tantos 
outros nomes fantásticos.
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro. Mais in-
formações pelo telefo-
ne (12) 3624-8695 ou 
e-mail: teatrometropo-
le@taubate .sp.gov.br.

aula de Zumba com a pro-
fessora Drika da Acade-
mia Benvirá Esportes.“O 
evento foi maravilhoso 
e quero participar todos 
os anos. Além da prática 
do esporte, o melhor do 
evento é a valorização da 
mulher, obrigado prefei-
tura” – comentou Anna 
Catarina Menezes, atle-
ta e moradora da cidade.

Confira a Programação

Dia 15 (Sábado) – 16h e 20h
Dança: Liberdade, Igualdade e Fraterni-
dade
Com alunos da Escola de Dança Dilma 
Gama
Direção: Dilma Gama
Recomendação etária: Acima de 2 anos
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia)

Dia 26 (Quarta) – 10h e 20h
Teatro: Memórias Póstumas de Brás 
Cubas
Adaptação da obra de Machado de Assis
Com Augusto Vantente, Mateus Mene-
zes, Priscila Galan, Rodrigo Ximarelli e 
Rogério Oliveira
Direção: Rick Von Dentz
Recomendação etária: 12 anos

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 
(meia)

Dia 29 (Sábado) – 20h
Stand-up comedy: Irmã Selma e seu Ter-
ço Insano
Com Otávio Mendes
Direção: Otávio Mendes
Recomendação etária: 12 anos
Ingressos 1º lote: R$ 50,00 (inteira) e R$ 
25,00 (meia)
Promoção antecipado: R$ 35,00 (intei-
ra)

Dia 30 (Domingo) – 20h
Dança: Fragmentos da Dança
Com alunos da Academia Dancers
Bailarinos convidados: Ana Cláudia, 
Jean Augusto e Thiago Camargo
Direção: Amélia Mussi
Recomendação etária: Acima de 2 anos
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 
(meia)
Programação especial para as férias de 
julho
12ª Mostra de Teatro de Taubaté
de 15 a 30 de julho
*(Sujeito a alteração)


