Indicação de Beto Trícoli
garante R$ 200 mil para
investimentos na área social
O prefeito de Atibaia, Dr. Denig (PV) assinou na terça-feira,
dia 10, um convênio com o Governo do Estado para repasse de
recursos para aquisição de veículos e materiais de
informática, a serem utilizados em projetos sociais pela
Prefeitura.
Os recursos destinados a Atibaia (um total de R$ 200 mil),
foram garantidos via indicação parlamentar pelo deputado
estadual e ex-prefeito Beto Tricoli, que também esteve
presente na assinatura do convênio, junto da diretora técnica
regional da DRADS, Laura M. Contador Rodrigues da Silva.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de
Atibaia Ana Paula Beathalter, também participou da agenda,
realizada em Campinas, na Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS Campinas). “Pretendemos utilizar
os recursos para aquisição de uma van adaptada e uma kombi,
que serão utilizadas em atendimentos sociais no município.
Também precisamos adquirir equipamentos de informática para
palestras e acompanhamento de projetos”, explicou a secretária
Ana Paula.
Além da prefeitura de Atibaia, foram
prefeituras de Bragança Paulista, Vargem e
as entidades ABCC de Bragança Paulista, APAE
de Repouso “Bom Samaritano” de Louveira, e
de Atibaia.

beneficiadas as
Socorro, e também
de Louveira, Casa
“Casa do Caminho”

O deputado estadual e ex-prefeito Beto Trícoli explicou por
que priorizou a área social para destinação dos recursos.
“Atendendo projetos sociais e entidades com equipamentos e
veículos, estamos otimizando os recursos, atendendo um número

maior de famílias que realmente precisam do apoio do Estado”,
disse.
O prefeito Dr. Denig comentou sobre a importância dos
trabalhos desenvolvidos no município terem apoio efetivo do
Governo Estadual. “Percebemos o quanto é necessária a presença
de um representante nosso, parceiro, na Assembleia
Legislativa. Temos um interlocutor com o governo do Estado e
garantimos assim, acesso aos recursos estaduais que até pouco
tempo atrás eram improváveis”, destacou o prefeito Dr. Denig.

PV de Araraquara participa da
campanha “Crueldade Nunca
Mais”
Foi realizada neste último domingo (22), às 10h, no Parque
Infantil movimentação pela campanha “Crueldade Nunca Mais” que
visa esclarecer a população sobre os direitos dos animais. O
evento contou com grande participação da cidade de Araraquara
e promoveu um momento de reflexão e esclarecimentos sobre a
atuação situação dos animais.
A presidente do Conselho da Mulher Edna Martins participou da
atividade onde destacou a importância da campanha “esta
movimentação demonstra a enorme disposição das pessoas em
impedir a impunidade daqueles que vem cometendo atos de
violência e abandono para com os animais, precisamos de fato
destas mobilizações para conscientizar a sociedade”.
Estiveram presentes no evento o prefeito Marcelo Barbeiri
(PMDB), o vereador Fernando Cesar Câmara, o Galo (PV), o

secretário de Meio Ambiente José dos Reis Santos Filho (PV) e
demais lideranças políticas.
A campanha “Crueldade Nunca Mais” ocorreu de forma simultânea
em todo o país e tem como um de seus principais objetivos
alterar a legislação vigente propondo medidas mais severas
para com aqueles que cometem crimes contra os animais.

“Importômetro” têxtil
Saldo negativo de mais de 20 mil empregos, um deficit de 4,7
milhões de dólares na balança comercial – o maior desde 2006 –
e importações de mais de 6 milhões de dólares. São números
alarmantes que demonstram a grave situação que a indústria
têxtil e de confecção brasileira fechou o ano de 2011. Dados
revelados pela Abit (Associação Brasileira da Indústria
Têxtil) que, numa iniciativa inédita, inaugurou dia 17 em São
Paulo o “Importômetro”, painel que contabiliza o número de
importações de têxteis e de confeccionados e o número de
empregos que deixam de ser gerados em consequência dessas
transações.
Há quase 20 anos o setor vem perdendo força, mas continua
lutando bravamente para manter sua produção. O lançamento da
campanha nacional “Moda Brasileira: Eu uso, Eu assino”,
organizada pela Abit e Sinditêxtil-SP, é mais uma tentativa de
reverter esse quadro e sensibilizar o governo federal para o
crescente número de importações desleais.
Em 2011, as importações – principalmente da China – cresceram
40,6%, enquanto a produção nacional têxtil caiu 14,7% e a de
vestuário, 3,2%. Com a perda de competitividade da indústria
brasileira, medidas de urgência precisam ser adotadas para o

fortalecimento do setor. A Abit iniciou a coleta de
assinaturas para levar ao Congresso Nacional pedido para
mudança do regime tributário de importação de produtos
têxteis.
Para ser apresentada à Câmara dos Deputados e tramitar como
Projeto de Lei de Iniciativa Popular no Congresso, visando
alteração na política de tributação, são necessárias mais de 1
milhão de assinaturas. Todos podemos apoiar essa iniciativa,
em favor do emprego e da valorização da indústria nacional.
Coloque um ponto de coleta de assinaturas na sua empresa, na
faculdade, escolas técnicas, produtoras, pode ser assinatura
física (em papel) ou pela internet. As orientações estão no
site da Abit (abit.org.br/empregabrasil).
O presidente da Abit, Aguinaldo Diniz Filho, entre as suas
colocações no lançamento da campanha, fez uma observação que
destaco sobre a situação atual do setor diante do volume de
importações: “lamentavelmente, o emprego não é gerado no
Brasil. Ele é gerado na China”. Esperamos que o governo esteja
sensível ao clamor da indústria têxtil, que não pede por
vantagens, mas um tratamento justo e uma forma isonômica de
competição, para que possa manter o emprego de mais de 1,7
milhão de pessoas.
** Chico Sardelli é deputado estadual (PV), coordenador da
Frente Parlamentar em Defesa do Setor Têxtil e de Confecção

Ação comunitária reúne verdes
no aniversário de São Paulo
Para comemorar o aniversário de São Paulo,

o Centro Cultural

Vila Madalena, em parceria com o Partido Verde, promove uma
ação comunitária amanhã, dia 25 de janeiro, das 10 às 15
horas, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do
Pacaembu.
O PV da Capital espera reunir filiados e simpatizantes de
todo o estado neste ato em homenagem à cidade que acolhe
pessoas de todo o planeta.
Um ambulatório móvel, montado numa carreta de 22 metros,
estará exposto para visitação pública e medição de pressão. A
ação comunitária dos verdes contará também com a presença de
dirigentes, coordenadores e parlamentares do PV, entre eles o
deputado federal José Luiz Penna, presidente nacional do
partido.
Neste feriado, 25 de janeiro, vista-se de verde e participe da
festa da Praça Charles Miller em homenagem ao aniversário de
458 anos da Cidade de São Paulo. Atenção, pré-candidatos: não
será permitida qualquer manifestação que possa representar
campanha antecipada, portanto, evitem cartazes, faixas, banner
e bandeiras. Mais informações (11) 3628-4300.

Manifestação Pede o Fim da
Crueldade Contra os Animais
Manifestação internacional organizada por entidades que
trabalham em defesa da causa animal será realizada no domingo,
dia 22 de janeiro, às 10 da manhã, em diversas cidades do
planeta com o objetivo de pedir o fim da crueldade contra os
animais e a correta punição dos criminosos.
Divulgue e
participe!

CRUELDADE NUNCA MAIS!
DATA DA MANIFESTAÇÃO: 22 DE JANEIRO DE 2012 (DOMINGO) –
HORÁRIO: 10h00
Todos juntos sairemos na luta pelo respeito aos animais. A
manifestação acontecerá simultaneamente em várias cidades do
Brasil.
Entre no site para mais informações:
http://www.crueldadenuncamais.com.br/
REIVINDICAÇÃO:
PENALIZAÇÃO CORRETA E EFETIVA PARA QUEM COMETE CRUELDADES E
MAUS TRATOS AOS ANIMAIS!
OS ANIMAIS PEDEM JUSTIÇA!
A lei atual é branda e não pune devidamente quem comete crimes
contra animais.
Esta manifestação é o início de uma série de ações para uma
penalização correta contra a crueldade aos animais.
A petição oficial do movimento (abaixo assinado) tem por
objetivo coletar 1 milhão e meio de assinaturas em todo país,
e já está sendo elaborada.
Para

assiná-la,

cadastre

seu

e-mail

no

site

www.crueldadenuncamais.com.br e aguarde nosso contato.
SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL!
JUNTE-SE A NÓS E LUTE POR ELES!
NORMAS:
– A manifestação CRUELDADE NUNCA MAIS é um movimento PACÍFICO
e respeitador das leis, idealizado e organizado pelos
protetores de animais do Brasil, o qual será o início de uma
série de ações que visam a penalização correta para crimes de
maus tratos aos animais.
– Os animais não deverão ser levados à manifestação.
– Cada cidade organizará o formato da manifestação de acordo
com as normas e condições locais.

– Os manifestantes deverão levar sacolinhas para a coleta do
lixo.
– Os manifestantes poderão levar cartazes e faixas com as
seguintes frases:
OS ANIMAIS PEDEM JUSTIÇA!
CRUELDADES CONTRA ANIMAIS: LEIS MAIS RÍGIDAS E CADEIA!
OS ANIMAIS NÃO VOTAM, MAS NÓS SIM!
CRIMES CONTRA ANIMAIS DEVEM SER PUNIDOS COM RIGOR!
CHEGA DE IMPUNIDADE PARA CRIMES CONTRA ANIMAIS!
BRASIL, MOSTRA A TUA CARA LIMPA DE CRUELDADE!
– As faixas deverão ter no máximo 2m de largura.
– Frases ofensivas e que incitam a violência não serão
permitidas.

Pilar
do
Sul
receberá
recursos para assistência
social
Ulysses Tassinari (PV) conseguiu por meio de emendas
parlamentares mais 90 mil reais para a assistência social de
Pilar do Sul. Os recursos estão previstos no orçamento do
Estado. As entidades beneficiadas são a creche da Comunidade
Cristã Pilarense, o asilo da Associação Beneficente Bom Jesus
e a Apae. Cada uma vai receber R$ 30 mil. O parlamentar
visitou as instituições, acompanhado da presidente municipal
do PV, Maria Elisabete Marcondes Guimarães.
Durante a passagem do parlamentar pela Apae a assistente

social, Katia Figueira Arcila, elogiou a ação: “Eu acho
importante porque se o Dr. Ulysses destina verbas
parlamentares, ele tem que ver o que tá acontecendo. Eu o
parabenizo pela iniciativa”. Já a coordenadora geral da
Comunidade Cristã Pilarense, Cristina Gomes Brizola Vieira,
comentou: “Para nós é uma alegria imensa tê-lo aqui na nossa
entidade para conhecer um pouco do nosso trabalho”. “É muito
importante esta recebendo o deputado aqui para ele conhecer o
nosso trabalho e com isso a gente poder merecer mais crédito”,
falou o presidente da Associação Beneficente Bom Jesus, José
Luiz Moraes Júnior, que cuida de 46 idosos.
A visita do deputado terminou na Santa Casa que recebeu 50 mil
reais no fim do ano passado por indicação do parlamentar para
custeio do hospital. Na avaliação do gerente administrativo,
Marcos de Moraes Rosa, “o representante da nossa região na
Assembleia está, realmente, com todo o esforço dedicado a
melhorar a saúde da região”.
Dr. Ulysses saiu contente do município. “As entidades estão de
parabéns e podem contar comigo. Vou trabalhar com muita
dedicação para ajudar cada vez mais a nossa região”.

Beto Trícoli participa do
início de construção de obras
contra enchentes em Franco da
Rocha
O deputado estadual Beto Trícoli (PV), participou do início

das obras contra enchentes em Franco da Rocha, na última
semana. O Governo do Estado está investindo R$ 38,9 milhões na
construção de um sistema de pôlderes no Rio Juqueri e no
Ribeirão Eusébio. A obra será executada pelo DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica), autarquia
vinculada à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos,
comandada pelo secretário Edson Giriboni (PV), e deverá estar
concluída no início do segundo semestre de 2013.
“Os pôlderes são diques, barreiras com bombeamento ao longo
das margens do rio, e vão minimizar de maneira significativa o
impacto das enchentes. É uma obra com planejamento por parte
do governador Geraldo Alckmin”, falou Beto, que representava a
Assembleia Legislativa no evento.
O deputado, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Alesp, reconheceu o empenho e
união dos prefeitos na concretização do início destas obras.
Para Beto, existe trabalho integrado e o Estado é o grande
responsável por esta articulação regional. “Muitas vezes, a
Prefeitura, sozinha, não consegue fazer. Sem união, não há
avanço, principalmente em infraestrutura, saneamento, meio
ambiente e transportes. Por fim, o Estado é o grande
responsável por fazer esse arranjo”, afirmou Beto, que também
coordena a Frente Parlamentar pela Reforma Urbana e Cooperação
Regional e é membro da Comissão de Assuntos Metropolitanos e
Municipais.

Sumaré está entre os maiores
PIB do Brasil

O PIB da cidade em 2009 foi de R$ 6.901.888,00 (Bilhões)
A posição de Sumaré em relação ao PIB – Produto Interno Bruto
coloca a cidade em 67º lugar no ranking do Brasil, segundo
informações divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). O PIB representa a soma de todos os
bens e serviços finais produzidos na cidade e mensura as
atividades econômicas.
Sumaré chega estar à frente inclusive de Estados como Roraima
e próximos de Estados como Acre e Amapá, na frente de capitais
como Porto Velho/RO, Palmas/TO, Rio Branco/AC, Macapá/AP e
também das cidades como Bauru, Limeira, Americana, Indaiatuba,
Uberaba/MG, Foz de Iguaçu/PR, Jacareí, Resende/RJ, etc. Entre
os municípios mais bem classificados no Estado de São Paulo,
Sumaré ocupou a 20ª posição em 2009, o município ficou na 3ª
posição, perdendo apenas para Campinas e Paulínia na região da
RMC.
Segundo o secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego,
Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito
Vilson Alves (PV), a criação da nova Lei de Incentivos Fiscais
foi fundamental para dar condições de promoção ao
desenvolvimento, que prevê isenções de IPTU, ITBI, ISSQN, mas
acima de tudo responsabilidade social, com contrapartida de
empregos aos moradores do município. Além disso, a localização
da cidade é privilegiada por três rodovias que cortam o
município, Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro I e ainda está
a 25km do Aeroporto de Viracopos.
Vilson Alves destaca que, “Esses números demonstram a grandeza
de Sumaré no contexto do Brasil e isso tem representado muitas
oportunidades de trabalho para o cidadão sumareense. A
expectativa para os próximos anos será de que continuaremos
com esse crescimento em virtude das grandes empresas que estão
se instando na cidade, e outras têm nos procurado para aqui
também se instalarem. Nossa meta para 2012 é para que cada vez
mais esse progresso resulte em novas vagas e oportunidades de

emprego para a nossa população”.
Sivestre Gonçalez/ Jornal RMC

Programa vai custear ligação
de esgoto no Estado
‘Se Liga na Rede’ pagará a instalação de 192 mil conexões para
famílias de baixa renda em todo o Estado
“Quando não existe a ligação domiciliar do esgoto, todos os
efluentes acabam sendo lançados diretamente nos corpos
d’água”, diz o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos,
Edson Giriboni (PV). Segundo ele, “para que os investimentos
do Estado tenham eficiência, os moradores precisam se ligar na
rede de coleta”.
Giriboni esteve no evento do último sábado, 24/09, no Parque
Ecológico do Tietê juntamente com o governador Geraldo
Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab e a diretora-presidente da
Sabesp, Dilma Pena, quando foi lançado o Programa Se Liga na
Rede. A iniciativa vai custear as ligações na rede de esgoto
para famílias de baixa renda no Estado. Serão 192 mil novas
conexões, com benefícios para cerca de 800 mil pessoas.
O programa será 80% pago pelo Governo do Estado e os 20%
restantes pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo). Serão investidos R$ 349,5 milhões ao
longo de oito anos. O projeto de lei que cria a iniciativa
será encaminhado à Assembleia Legislativa para votação.
Com o objetivo de incentivar as famílias de baixa renda a
ligarem seus imóveis à rede de esgoto, o programa visa

aumentar a eficiência dos programas de saneamento do Estado,
ajudando a despoluir rios e córregos, inclusive o Tietê.
O custo médio da ligação por casa é de R$ 1.820, o que, muitas
vezes impede a ligação de quem tem baixo poder aquisitivo.
Com o Se Liga na Rede, as famílias com renda familiar de até
três salários mínimos terão a ligação paga pelo Governo do
Estado e pela Sabesp. A medida será adotada nos imóveis que já
tenham a rede coletora instalada na rua. A estimativa é que
sejam implantadas 76,8 mil conexões na Região Metropolitana de
São Paulo; 30 mil na Baixada Santista; 5,6 mil na Região de
Campinas; e 79,3 mil nos demais municípios do interior do
Estado.
Comunicação Sec. Est. Saneamento e Recursos Hídricos

Prefeitura
de
Promissão
terceiriza coleta de lixo
Começou nesta terça-feira (03) a coleta de lixo domiciliar por
uma empresa terceirizada em Promissão. Até então, eram os
funcionários da Prefeitura Municipal quem executavam o
serviço.
Em caráter emergencial, a empresa Monte Azul Engenharia
Ambiental Ltda tem realizado a coleta do lixo. Promissão
produz cerca de 642 toneladas mensais de resíduos domiciliar e
comercial, conforme estimativa do IBGE, censo 2010.
Conforme relatou o Prefeito Municipal, Prof. Geraldo Chaves
Barbosa, a medida foi adotada para melhorar a qualidade dos

serviços prestados. O Chefe do Executivo adiantou ainda que o
município deverá implantar, em breve, uma coleta seletiva de
lixo.

