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Padre Afonso
Lobato é vítima
de assalto em
sua residência

O

deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV)
foi vítima de um assalto
à sua residência, na manhã de
sexta-feira, dia 9, quando cinco
assaltantes fortemente armados
invadiram o imóvel, após anunciar a entrega de uma cesta de
café da manhã e flores e render
uma funcionária.

4ª Semana da
Canção Brasileira
em São Luiz do
Paraitinga

E

vereador Chico Saad,
anuncia que a última Audiência Pública externa
para prestar esclarecimentos a
respeito da renovação do contrato da Prefeitura com a Sabesp será realizada no dia 13.
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o mês de agosto de
2011, o custo da Cesta
Básica Familiar do Vale
do Paraíba para uma famíliapadrão brasileira com 5 pessoas e com poder de compra de
5 salários mínimos vigentes (R$

545,00) totalizando R$ 2.725,00
foi de R$ 925,91 correspondendo a uma redução de -0,50%
em relação ao mês de julho de
2011 (R$ 930,52).

Educação
Financeira
está ao alcance
das escolas de
Taubaté

Carlos Dionísio,
propõe a
expansão do
perímetro urbano
de Taubaté

educadora
financeira
Silvia Alambert é detentora da metodologia de
ensino The Money Camp Brasil
e agora quer apresentar esse
projeto para a rede de ensino
particular e municipal da cidade.

presidente do Sindicato
dos Empregados no Comércio de Taubaté, Carlos Dionísio de Morais, está propondo a expansão do perímetro
urbano do município. Ele enviou
ofícios ao prefeito e a todos os
vereadores, com essa proposta.
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Sesc Taubaté reune
pais e crianças para
Mediação de Leitura

» Hebe Camargo recebeu

em sua casa, em São
Paulo, a cantora Daniela
Mercury para uma
entrevista exclusiva
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Custo da
Cesta Básica
do Vale do
Paraíba teve
uma redução
de -0,50%
N

Conheça os
benefícios da
caminhada

8D
Pág.

CM

novas vagas!

O

Chico Saad
diz que realiza
última reunião
externa sobre
contrato com a
Sabesp

jornalista, formado pela
Unitau, Ivan Martínez
Vargas de Souza, foi o
vencedor, na categoria Produção em Jornalismo Interpretativo, do XVIII Expocom Nacional
– Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação.
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Jornalista
recém-formado
pela Unitau
recebe prêmio
nacional

vento potencializa núcleo
de educação e anima cidade depois de ano difícil em
2010. A 4ª Semana da Canção Brasileira, vem mais uma vez cumprir
o seu papel de discutir a canção
popular na estância turística, a cidade de São Luiz do Paraitinga.

Nesta edição!
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O

Sesc Taubaté apresenta nos dias 11 e 25, das
14h às 16h, a Mediação
de Leitura para Pais, Crianças e
Bebês, com a Cia Collectivus de
Leitura. O evento é seguido de
roda de conversa para reflexão

sobre as impressões, sentimentos, associações e sensações dos
participantes, contribuindo para
a ampliação do olhar e aproximação entre pais e filhos.

Pág. 9 A

RESERVADO
PARA A
CIDADANIA.

Audiência
Pública: Plano
Municipal
de Resíduos
Sólidos.

A Câmara Municipal convida toda a população para participar da Audiência Pública
do dia 15 de setembro, às 19h, no Plenário
Jaurés Guisard. O tema será o “Plano Municipal de Resíduos Sólidos”, e contará com
a presença do Deputado Arnaldo Jardim,
relator do Plano na Câmara dos Deputados.
Participe e ajude a dar novos rumos para a
nossa cidade.
Audência Pública: aqui você tem voz,
aqui você tem vez.
Assista às sessões da Câmara todas as quartas-feiras, às 15h.
Pela TV Câmara: Canal 17 digital ou 98 analógico da Net.
Na Internet: tv.camarataubate.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Do povo.Para o povo.

tv.camarataubate.sp.gov.br

