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Cláudio Marques 
recebe título de 

Comendador e promete 
grandes eventos para a 

região
O evento que lhe ortoga-
rá o título vai ocorrer no 
próximo dia 31 de março, 
em solenidade oficial da 
AVLA – Academia Va-
leparaibana de Letras e 
Artes, às 18h30 na Câma-
ra Municipal de Taubaté.
Em razão da solenidade, 
considerando a dedicação 
pela formação de agen-
tes de mudanças em seus 
cursos e treinamentos, sua 
contribuição na execução 
de projetos educacionais,  
sociais, artísticos e cul-
turais da entidade, além 
do seu reconhecimento e 
credibilidade como jorna-

lista, escritor de livros e 
artigos na mídia nacional, 
também será lançado um 
Projeto Cultural de sua 
responsabilidade nas cida-
des de Taubaté, Aparecida, 
Cruzeiro e Guaratinguetá, 
que já conta com o apoio 
de autoridades locais.Em 
Taubaté será realizado 
Curso de Comunicação 
Proativa, Liderança, Re-
dação e Concurso de Po-
esias em parceria com o 
Olavo Bilac Apart Hotel, 
Assessoria Comunica e 
Jornal Diário de Tauba-
té. Nas demais cidades, o 
projeto contará com Sa-

rau para declamação de 
poemas, Lançamento de 
Antologia da AVLA com a 
participação de escritores 
locais, Oficina de Conta-
ção de Histórias, além de 
cursos gratuitos de Teatro, 
 Oratória, Comunicação 
Escrita e Marketing Pesso-
al.O programa completo do 
Projeto será divulgado nos 
veículos de comunicação da
 região, já com a ementa 
dos cursos, carga horária, 
certificação, premiação, 
locais e número de vagas, 
a partir de 30 de março. As 
atividades terão início em 
abril em todas as cidades.

Pinhão é o sabor
 do Outono em 

Campos do Jordão
Cozinha da Montanha pre-
para mais um festival de 
sabor com 21 deliciosas re-
ceitas Começa no dia 31 de 
março, a 6ª edição da Tem-
porada Gastronômica de 
Pinhão, que acontecerá em 
21 restaurantes associados 
ao Grupo Cozinha da Mon-
tanha até 06 de maio. Du-
rante os 37 dias, a semente 
da árvore símbolo de Cam-
pos do Jordão torna-se o 
ingrediente que servirá de 
base ou dará o toque espe-
cial aos pratos elaborados 
pelos chefs de cozinha, 
que a cada edição buscam 
aperfeiçoar suas técnicas 
e trazer novas receitas, 
 num constante desafio 
de superação.Nesta edi-
ção, os apreciadores da 
gastronomia da monta-
nha saborearão pratos 
como o Fettuccine fres-
co de pinhão com shitake 
na manteiga composta de 
ervas frescas (Ludwig),  
Pé de moleque de pinhão 
congelado com calde 
da capim cidreira (Mat-
terhorn), Ravióli de pinhão 
recheado de chocolate 
com pinhão ao creme de 

laranja (EcoParque Pesca 
na Montanha), Torrone de 
pinhão e chocolate com 
frutas secas coberto com 
chocolate marmorizado 
(Café du Noel), entre ou-
tros.Além de saborear um 
delicioso prato, os clientes 
que harmonizarem o prato 
com cerveja Baden Baden 
e pagar com cartão patro-
cinador, ganha o livro “ O 
Sabor da Montanha”, edi-
tado pelo Grupo Cozinha 
da Montanha, em 2011.A 
Temporada Gastronômica 
é uma realização da Cozi-
nha da Montanha que vem 
promovendo a culinária 
local através deste festival 
de sabores, valorizando 
os sabores e ingredien-
tes de Campos do Jordão 
e região, como a cerveja 
artesanal (Verão), pinhão 
(Outono),chocolate e fou-
nde (Inverno), truta (Pri-
mavera), frutas vermelhas 
e castanhas portuguesas 
da Mantiqueira (Final do 
Ano). Outras informações 
pelo site www.cozinha-
damontanha.com.br/Res-
taurantes participantes: 
- Baden Baden: cozinha 

alemã - Bar Mercearia 
Campos: fondues, trutas, 
cozinha variada  Char-
pentier (Hotel Frontenac): 
 cozinha internacional 
com acento francês - Da-
vos Maison Suisse: co-
zinha franco-suiça - La 
Gália: grelhados especiais 
e carnes exóticas Lu-
dwig: cozinha interna-
cional - Matterhorn: fon-
dues. Racletes e empório
 Serra da Estrela (Ho-
tel Serra da Estrela): 
 cozinha internacional 
- Spazio di Paolo: cozinha 
italiana - Vila Chã: cozi-
nha portuguesa - Cafe du 
Noel: cafés e confeitaria 
- Capivari: cozinha in-
ternacional - Ecoparque 
Pesca na Montanha: pra-
tos com trutas do local e 
passeios - Itália: massas 
- Leão Gourmet (Hotel 
Leão da Montanha): ita-
liano com tendência medi-
terrânea - Nevada: cozinha 
internacional  Osteria Pe-
retti: cozinha italiana - Sa-
bor Chocolate: chocolateria
- Safari: cozinha contem-
porânea - Tarundu: pizza 
e cozinha internacional

Chá beneficente da 
Apata no Plaza  

Suíte Hotel
A Apata – Associação Pro-
tetora de Animais de Tauba-
té convida à todos para 
prestigiarem o chá benefi-
cente em prol dos animais 
da Entidade. Será no dia 
14 de Abril, às 16h30, no 
Plaza Suíte Hotel, localiza-

do na Rua Dr. Emílio Win-
ther, 1415, Independência 
, bem próximo da Aveni-
da do Povo. Os convites
 custam R$ 15,00    poderão ser 
obtidos pelos 
telefones 97641147 
e 30264550. 

Essa é uma boa oportu-
nidade para saborear um 
delicioso chá regado a 
boa música e sorteio de 
brindes e ainda, ajudar 
os animais abandonados 
do Município e que es-
tão sob a tutela da Apata.

História Narrada 
com Cia Sábias 
Cenas no Sesc

O Sesc Taubaté realiza 
neste sábado, dia 24, às 
16h, o conto infantil Dona 
Saudade, com a Cia Sábias 
Cenas. A história é base-
ada no livro, de mesmo 
nome, da escritora carioca 
Cláudia Pessoa e conta a 
história de Fernando, um 
menino que tem de enfren-
tar a Saudade. Ela sempre 
chega de mansinho e vai 
entrando dentro dele, pe-

sando e se tornando um 
imenso incômodo, que dói 
e que o deixa triste. Mas 
certo dia, Fernando resolve 
encará-la e impedir que ela 
se acomode dentro dele. 
É quando eles acabam se 
tornando grandes ami-
gos e o momento em
 que ele descobre 
que a saudade pode 
trazer de volta muitas coi-
sas que perdemos.Logo 

após, às 16h30, as crianças 
participam da oficina de 
Assopra saudade, um brin-
quedo que remete à histó-
ria que foi contada. A ati-
vidade faz parte do projeto 
Histórias Narradas.Serviço 
Dona Saudade Dia 24, às 
16h. Grátis Sesc Taubaté. 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha. 
Informações 3634-4000.

Pesquisa mostra 
ligeira alta no 

endividamento das
famílias

O percentual de famílias 
endividadas registrou li-
geira alta em março, situ-
ando-se em 57,8%, contra 
57,4% em fevereiro, mas 
permaneceu abaixo do ín-
dice de 64,8% observado 
no mesmo mês de 2011. 
A informação é da Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e TurismoO percentual de 
famílias endividadas regis-
trou ligeira alta em março, 
situando-se em 57,8%, 
contra 57,4% em fevereiro, 
mas permaneceu abaixo do 
índice de 64,8% observado 
no mesmo mês de 2011. O 
dado consta da Pesquisa 
Nacional de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), divulgada 
ontem, dia 21, pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).”Apesar 
dessa ligeira alta, as famí-
lias ainda estão relutantes 
em aumentar seu endivi-

damento”, afirma a econo-
mista da CNC Marianne 
Hanson.A mesma pesquisa 
também mostra uma alta, 
entre fevereiro e março, 
no percentual de famílias 
com contas ou dívidas em 
atraso, mas ainda assim em 
um patamar inferior ao re-
gistrado em março do ano 
passado. Já o percentual de 
famílias sem condições de 
pagar suas contas recuou 
para 6,7%, o menor índice 
observado desde o início 
da pesquisa da CNC, em 
janeiro de 2010.De acor-
do com a pesquisa, a alta 
no endividamento deu-se 
integralmente na faixa de 
renda inferior a dez salá-
rios mínimos, interrom-
pendo uma sequência de 
quatro meses em queda. 
Nessa faixa, o percentual 
de famílias com dívidas 
alcançou 58,6% em março, 
contra 58,4% em fevereiro, 
mas bem abaixo dos 66,5% 
de março de 2011. Já as fa-

mílias com renda acima de 
dez mínimos reduziram de 
50,6% para 50,2% seu en-
dividamento, de fevereiro 
para março. No mesmo 
mês de 2011, o índice para 
esse grupo era 55%.Quan-
to aos inadimplentes, o ín-
dice subiu de 20,5% para 
21,8%, de fevereiro para 
março, para os que estão 
com dívidas ou contas em 
atraso. Em março de 2011, 
eles eram 23,4%. Já os que 
declaram não ter condições 
de pagar suas dívidas, que 
eram 8,4% em março de 
2011, caíram de 7,3% para 
6,7% de fevereiro para 
março deste ano.A Pes-
quisa Nacional de Endivi-
damento e Inadimplência 
do Consumidor é apurada 
mensalmente pela CNC 
desde janeiro de 2010, 
com base em dados cole-
tados em todas as capitais 
dos estados e no Distrito 
Federal, em um universo 
de 18 mil consumidores.

Fórum Temático e Aldeia 
Ambiental movimentam 
o Parque Municipal do 

Vale do Itaim
O Parque Municipal do 
Vale do Itaim, em Taubaté, 
sediou na quarta-feira, 21 
de março, dois importantes 
eventos na área de educa-
ção ambiental - o 1º Fórum 
Temático do Programa 
de Educação Ambiental 
do Gasoduto Campinas
-Rio (PEA-GASCAR) 
e a Aldeia Ambiental. 
O fórum, que teve como 
tema “Gestão Ambiental e 
Relação com o Empreendi-
mento: O Gasoduto Cam-
pinas - Rio e sua relação 
com o entorno”, foi reali-
zado no período da tarde, 
sendo destinado a técnicos, 
professores, empresários e 
líderes comunitários.Já a 
Aldeia Ambiental – evento 
voltado para estudantes do 

ensino fundamental, ocor-
reu durante todo o dia, com 
a participação de alunos da 
escola municipal do Jardim 
Sônia Maria.Os dois even-
tos foram organizados pela 
KATU Gente & Ambiente, 
que realiza programas de 
educação ambiental para 
empresas do sistema Petro-
bras.De acordo com Bruno 
Martins, responsável pela 
Área de Prevenção a Ações 
de Terceiros da Transpetro 
(subsidiária da Petrobras),  
o GASCAR – Gaso-
duto Campinas-Rio – 
tem uma extensão de 448 
km e passa por vários mu-
nicípios do Vale do Paraíba.
Segundo Martins, 
todo o empreendimento foi 
planejado e desenvolvido 

com “um grande cuidado 
com a questão ambiental”.  
Ele destacou que o PEA-
GASCAR é um impor-
tante instrumento para a 
educação ambiental e a 
discussão da gestão am-
biental pública.Segundo 
o secretário de Meio Am-
biente de Taubaté, Renato 
Felgueiras, a realização 
do fórum e da Aldeia Am-
biental “é uma importante 
contribuição para discutir-
mos a questão ambiental 
em nossa cidade e região”.  
A realização do
 fórum e da Aldeia Am-
biental é uma ação de con-
trapartida da Petrobrás,  
 a fim de benefi-
ciar as comunidades por 
onde passa o gasoduto.

Alunos do Departamento 
de Ciências Sociais e 
Letras criam mural de 

relacionamento
Por iniciativa da Profa. 
Dra. Eveline Mattos Tá-
pias Oliveira, professora 
do Curso de Letras e do 
Mestrado em Linguística 
Aplicada, do Departamen-
to de Ciências Sociais e 
Letras da Unitau, foi cria-
do um mural inspirado em 
uma conhecida rede social 
para promover o debate 
sobre temas atuais e para 
a integração entre alunos 
e professores.Especialista 
em estratégias de comuni-
cação (leitura e produção 
escrita), a Profa. Eveline 
visa incentivar a verbali-
zação da comunidade aca-
dêmica do departamento. 
O primeiro tema abordado 

foi o programa televisi-
vo Big Brother Brasil. A 
iniciativa e o tema foram 
muito bem recebidos pe-
los alunos e professores 
do departamento, que têm 
se manifestado a respeito 
da temática proposta no 
mural.Outros temas já es-
tão sendo sugeridos por 
professores e alunos. “A 
ideia foi criar um espaço 
para nos expressarmos so-
bre os assuntos em voga, a 
fim de que possamos pen-
sar sobre nossas próprias 
crenças, juízos de valor e 
ideologias”, disse a profes-
sora, que acredita que, por 
meio desse instrumento de 
comunicação, todos pode-

rão ‘se ver/ler’ e entender 
o perfil pensante dos par-
ticipantes.”Esse primeiro 
encontro foi excelente. 
Pelo que foi escrito, está 
presente um perfil crítico 
e engajado, que contempla 
até o prolongamento do 
assunto para a futura prá-
tica profissional.”, come-
morou a professora.Para o 
diretor do departamento, 
Prof. Ms. Eduardo Carlos
 Pinto, a atividade é
 bem-vinda. “Ações como 
essa representam novos 
rumos e a abertura no 
departamento para ini-
ciativas que abrem espa-
ços para a participação 
de alunos e professores”.
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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Miscelânea

Culinária

Batata doce assada

Ingredientes:
Batata doce
4 colheres de sopa de manteiga.

Modo de preparar:
Descasque as batatas e cozinhe em uma panela com água ou na panela de pressão, 
até ficar macia, mas firme. Retire da panela e escorra. Em uma assadeira, distribua 
as batatas e coloque uma colher de manteiga em cada canto da assadeira. Leve ao 
forno até dourar. Retire e sirva.

Macarrão cremoso

Ingredientes:
3 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
250 gramas de presunto picado
1 lata de creme de leite
1 lata de ervilhas escorridas
1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta do reino a gosto
1 colher de sopa de salsa picada 
500 gramas de macarrão cozido “al dente”

Modo de preparar:
Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e deixe fritas por 5 minutos. Acrescente 
o presunto, o creme de leite, a ervilha, o queijo parmesão, o sal, a pimenta do reino, 
a salsa e misture bem. Coloque o macarrão em um refratário, adicione os ingredien-
tes da panela misture bem. Leve ao forno, preaquecido por 15 minutos. Retire e 
sirva em seguida. 

Curiosidades 

O hábito de dar brinquedos no Dia de Natal não é inspirado no nascimento de Jesus 
Cristo. A origem está ligada às festas pagãs do Império Romano. Desde o ano 336 
antes de Cristo, em 22 ou 23 de dezembro, era celebrado o Festival Natalis Solis In-
visti, algo como o nascimento do invencível Sol. Ainda em Roma, durante as festas 
em homenagem ao deus chamado Saturno, a Saturnália (17 de dezembro), era co-
mum a troca de objetos. No ano novo romano (1º. de janeiro), também era comum 
presentear os pobres e as crianças e decorar as casas. A coincidência dessas datas 
provavelmente acabou por definir a data maior da cristandade em 25 de dezembro, 
que também era a data do nascimento de Mira, a deusa iraniana do mistério. Famo-
so por sua generosidade, o bispo São Nicolau, que viveu no século IV, na cidade 
de Myra (atualmente sudoeste da Turquia), foi escolhido como patrono da data. A 
ele foi adicionada parte da lenda escandinava do feiticeiro que punia as crianças 
levadas e dava presentes às bem comportadas. Disso tudo resultou a figura do Papai 
Noel. O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. A 
massa do navio está distribuída em uma larga extensão, fazendo com que ele des-
loque uma grande quantidade de água ao ser lançado ao mar. Assim ele preenche 
um espaço antes ocupado pelo líquido. A água deslocada que estava em equilíbrio 
tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim uma pressão que atua sobre o casco, 
principalmente em sua parte inferior. Essa pressão, chamada de empuxo, impulsiona 
o navio para a superfície e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

24 de Março, AVLA 
completando 11 anos 

de Fundação 
Em 24 de Março de 2001, 
nascia em Taubaté, a AVL 
- Academia Valeparaibana 
de Letras. Compareceram 
ao encontro da fundação 
cerca de 4O escritores re-
gionais.Em 2004, a AVL, 
passou a ser designada 
como AVLA - Academia 
Valeparaibana de Letras e 
Artes.Nestes 11 anos le-
vando Cultura para as ci-
dades do Vale do Paraíba e 
Estados, a AVLA, se sente 
realizada pelos trabalhos 
nas áreas literárias e artís-
ticas.O primeiro Presiden-
te da AVLA, foi o escritor 
Cid Maomé (de 2001 - 
2008). De 2009-2012, vem 
sendo presidida pelo escri-
tor e ator Alberto Mazza.
Hoje a AVLA vem contan-
do com 6O membros titu-
lares com seus respectivos 
patronos, e 40 membros 
correspondentes com seus 
respectivos patronos.Em 
comemoração aos 11 anos, 
A AVLA vem com grandes 
eventos nos próximos dias 
em Taubaté.No dia 25 de 
Março, realizará o Sarau 
Especial AVLA 11 anos, 
que acontecerá às 16h30 
no Olavo Bilac Apart Ho-
tel, onde será empossado 
como Acadêmico Corres-
pondente da Cad.07 C, 
o tenor e músico Walter 
Rosas de Jesus, da cidade 
de Guaratinguetá, que terá 
como Patrono Dilerman-
do Reis. Na sequência A 
AVLA também homenage-
ará o poeta e Patrono Olavo 
Bilac, que tem como Aca-
dêmica Correspondente, 

a comunicadora Carmem 
Silvia Batista; e ainda será 
aberto o Concurso Regio-
nal de Poesias Olavo Bilac. 
O evento promete Literatu-
ra, teatro, dança, música e 
artes.No dia 31 de Março, 
Sessão Solene às 18h30 no 
Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Taubaté, onde 
serão empossados os se-
guintes membros titulares: 
Claudete Assumpção(de 
Paraty), Maria Marlene 
(de Taubaté), Éderson Ri-
beiro(de Cruzeiro), e terão 
como patronos: Izolette 
Lima Procópio de Arruda, 
Cesídio Ambrogi, Pedro 
Gussen. E também serão 
empossados os seguintes 
membros titulares: Leo-
nardo Augusto Cipolli(de 
Guaratinguetá), Deise de 
Paula Monteiro(de Tauba-
té), e Sandrinha Sargen-
telli(de São Paulo), e terão 
como patronos: Renato 
Teixeira de Oliveira, Joana 
Martins Castilho, Oswaldo 
Sargentelli.Em comemora-
ção aos 11 anos, A AVLA, 
outorgará três escritores 
com a Comenda Montei-
ro Lobato, tornando-os 
Comendadores desta im-
portante Comenda des-
ta arcádia regional;Serão 
outorgados: Cid Maomé 
(importante figura cultural 
pela criação da AVLA), 
Ottília Amatto Mendes 
Castro (importante figura 
cultural pelas realizações 
em Guaratinguetá, autora 
dos três hinos da AVLA), 
e Cláudio Marques (im-
portante figura cultural 

que vem desenvolvendo 
grandes projetos nas ci-
dades de Guaratinguetá e 
Aparecida).Também serão 
outorgados os Delegados 
da Cultura AVLA: Car-
mem Silvia Batista, Ro-
gério Rodrigues da Silva, 
Andréa Rodrigues Vertéra, 
Fernando César da Silva, 
Maria Dolores Pimentel de 
Rezende e Carmela Slavut-
zky.Homenagem Especial 
aos Patronos in memoriam: 
José Demétrio da Silva e 
Lygia Fumagalli Ambrogi.
Participação Especial do 
Cantor taubateano Relson 
de Oliveira e convidado 
que abrilhantaram a Ses-
são Solene dos 11 anos da 
AVLA.No dia Primeiro de 
Abril, que não é mentira 
para a AVLA, estaremos 
realizando o Evento Cho-
que Térmico Arte e Cultu-
ra, em Pindamonhangaba, 
das 14h00 às 18h00, no 
Bosque da Princesa, como 
o apoio cultura do Depar-
tamento de Cultura desta 
cidade que vem acolhendo 
os trabalhos da AVLA.  A 
AVLA, possui em Pinda-
monhangaba duas acadê-
micas: Bete Guimarães e 
Mônica Alvarenga.E com 
toda essa estrutura cultu-
ral no mundo das Letras 
e Artes, a Academia Vale-
paraibana de Letras e Ar-
tes, ainda busca um lugar 
ao sol para ter um Sede 
própria em Taubaté,Capi-
tal Nacional da Literatura 
Infantil, terra de Lobato.
(salientou o Presidente da 
AVLA Alberto Mazza).


