DER garante R$ 457 milhões
para as rodovias do sudoeste
do Estado

Ulysses Tassinari (PV) ouviu do superintendente do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Clodoaldo
Pelissioni, a garantia de que serão investidos, em 3 anos, R$
457 milhões em cinco rodovias estaduais do sudoeste paulista.
A principal reivindicação da região é o asfaltamento da SP
249, entre Apiaí e Ribeirão Branco.

O cronograma da obra foi detalhado por Pelissioni que chamou
atenção para um detalhe: “O projeto está pronto, mas falta o
licenciamento ambiental”. Ele acredita que até setembro, a
Cetesb irá liberar a licença ambiental prévia. Em outubro, o
edital da obra deve ser publicado. “A previsão é iniciar as
obras no final de dezembro ou início de janeiro para concluíla até julho de 2014”, disse.

A rodovia com pista simples e acostamento pavimentado vai
custar R$ 89 milhões. O estudo ambiental foi contratado por R$
538 mil e ficará pronto em julho.
“Com a apresentação do
cronograma da obra, mais um passo importante foi dado para que
o sonho de mais de 30 anos da população região se torne real.

Que Deus permita que a inauguração da obra de fato ocorra em
julho de 2014“, afirmou Ulysses. Os outros investimentos são

SP 189 (Campina do Monte Alegre e Buri) R$ 91 milhões; SP 252
(Guapiara a Ribeirão Branco) R$ 41 milhões; SP 250 (Capão
Bonito, Apiaí, Ribeira) R$ 207 milhões e SP 267 (Itaberá) R$
29 milhões. A reunião foi em Capão Bonito, no encontro do
Condersul, consórcio com 16 municípios.

Assessoria de Imprensa Deputado Dr. Ulysses Tassinari (PV)

Verdes estão em Dakar para o
III Global Greens
Verde, Gruene, Grune, Vert, Verdi… A babel verde começa a se
formar no coração do continente africano. Terá início amanhã
na cidade de Dakar, Senegal, o III Global Greens, a reunião
mundial dos Partidos Verdes, com a participação de
representantes de mais de 80 países.
O fortalecimento dos verdes em países emergentes, a
mobilização de campanhas globais e a estratégia ecologista
para a Rio +20 estarão na pauta do evento. O PV Brasil contará
com uma delegação de 15 delegados, incluíndo o Presidente
Nacional, José Luís Penna. Antes do evento principal, já está
ocorrendo desde ontem na capital senegalesa, o Global Young
Greens, a reunião da juventude verde internacional.
A brasileira Julia Dupprè, Secretária Nacional da Juventude
foi indicada para compor o Steering Comittee dos GYG, o órgão
máximo de direção da organização. André Fraga (BA) e Mariana
Perin (SP), completam a delegação que representa o Brasil no
evento.

Programa
Água
Limpa
é
destaque no Fórum Mundial da
Água

O Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, deputado
estadual Edson Giriboni (PV), representou o Governador Geraldo
Alckmin no 6º Forum Mundial da Água, realizado em Marselha na
França, onde ministrou uma palestra tendo como tema o Programa
Água Limpa.

Giriboni explicou as principais características deste
programa, implantado em 2005 pelo DAEE (Departamento de Águas
e Energia Elétrica) e que atende municípios de até 50 mil
habitantes, instalando sistemas de tratamento de esgotos.
Projetou a universalização do saneamento do Estado de São
Paulo para o ano de 2020, reforçando o compromisso do Estado
com o saneamento, o meio ambiente e a saúde.

Para ilustrar os benefícios deste programa, o Secretário citou
dados da Secretaria da Saúde, mostrando seu impacto na
diminuição drástica em ocorrências de doenças de veiculação
hídrica nos municípios já atendidos. Giriboni citou ainda os
programas “Se liga na Rede” e o “Água é Vida” como ações
importantes do governo do Estado de São Paulo rumo à
universalização.

Por fim, conclamou o governo federal a desonerar o setor de
saneamento, eliminando a incidência de PIS/COFINS, de modo a
acelerar os investimentos rumo à universalização do saneamento
no País.

“O Estado de São Paulo é o que mais trata esgoto no Brasil.
Isso porém, não significa que vamos diminuir o ritmo de
investimentos nesta área. Nossa meta não é cotejar o índice de
tratamento de esgotos de São Paulo com as outras unidades da
federação, mas sim com a meta da universalização”, ressaltou o
Secretário.

A cada três anos, desde 1997, o Fórum Mundial da Água mobiliza
a criatividade, inovação, competência e know-how em favor da
água. Ele reúne todas as partes interessadas em torno de
questões locais, regionais e globais de hoje que não podem ser
debatidas e realizadas sem todas as partes interessadas em um
quadro comum de objetivos e metas concretas para atingir.

Beto apoiou promulgação da
Ficha Limpa estadual
O deputado estadual Beto Trícoli (PV) apoiou a promulgação da
Lei da Ficha Limpa para todas as futuras nomeações para cargos
de confiança, por meio de emenda à Constituição Estadual.

A nova lei será aplicada a todos os escalões do governo
estadual e aos três Poderes, atingindo funcionários do
Executivo, do Legislativo e do Judiciário, incluindo agências
reguladoras e reitores de universidades estaduais. “Sempre
apoiei e defendi a aplicação do Ficha Limpa em todas as
instâncias”, afirma o deputado Beto Trícoli.

Os servidores estaduais que possuírem condenação criminal em
segunda instância terão suas nomeações barradas.

Emenda de dr. Ulysses destina
recursos para Santa Casa de
Ipaussu
Ipaussu fica na região de Ourinhos, a 344 km de São Paulo, e
tem 13.663 habitantes. Emenda do deputado estadual Dr. Ulysses
Tassinari (PV) destina 50 mil reais para a Santa Casa no
orçamento do Estado deste ano.
Aproveitando o recesso parlamentar, o deputado aproveitou este
mês para conhecer a Santa Casa do município que existe desde
1946. Um hospital com 48 leitos que realiza, por ano, mais de
36 mil atendimentos ambulatoriais e mil e 200 internações. O
parlamentar foi acompanhado pelo prefeito Luiz Carlos Souto,
do provedor Wagner Figueiredo, da presidente da Apae, Vera
Lúcia Cachona Nunes e do assessor de imprensa, Vinícius
Pedraci.

“Nós destinamos os recursos para a Santa Casa aplicar no
custeio da unidade porque sabemos que as finanças desses
hospitais estão no vermelho em função dos repasses do Sistema
Único de Saúde”, disse Dr. Ulysses. Figueiredo agradeceu a
emenda parlamentar: “O dinheiro destinado para o hospital pelo
Dr. Ulysses vai aliviar o nosso caixa. Nós só temos a
agradecer”.
Em Ipaussu, o parlamentar também conheceu estrutura da Apae
que atende pessoas da região. Na ocasião, recebeu do prefeito
Luiz um ofício no qual solicita 100 mil reais para obras de
infraestrutura. Pedido que será encaminhado ao governador
Geraldo Alckmin.

PV comemora aniversário de
São Paulo
O PV da Capital, em parceria com o Centro Cultural da Vila
Madalena, convida para a ação comunitária em homenagem aos 458
anos da Cidade de São Paulo.
Será nesta quarta, dia 25 de janeiro, das 10 às 15 horas, na
Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, com as
presenças de dirigentes, filiados, militantes e parlamentares
do PV, entre eles o deputado federal José Luiz Penna,
presidente nacional do partido.
Neste feriado, vista-se de verde e participe desta grande
festa de aniversário de São Paulo.

Itapevi adere à
ambiental
contra
sacolas plásticas

campanha
uso
de

Projeto conta com apoio do vice-prefeito Jaci Tadeu e do
secretário de Meio Ambiente, Evangelista Limas, ambos do PV, e
será promovido entre Prefeitura, ACITA, APAS e associados.
Por meio da Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura de
Itapevi (SP) promoveu no dia 23 de janeiro uma reunião na sede
da Secretaria de Educação e Cultura para discutir questões
ambientais referentes ao uso de sacolas plásticas no
município.
Juntamente com a prefeita Dra. Ruth Banholzer, o vice-prefeito
Jaci Tadeu e o secretário do Meio Ambiente, Evangelista
Azevedo Limas, estiveram os representantes da Associação
Paulista de Supermercados (APAS), da Associação Comercial e
Industrial de Itapevi (ACITA) e de diversos supermercados
varejistas da cidade.
A reunião teve como pauta a campanha de sustentabilidade
“Vamos Tirar o Planeta do Sufoco”, que se iniciado no dia 25
de janeiro em todo o Estado com o objetivo de substituir o uso
de sacolas plásticas em supermercados por outros objetos de
transporte, como sacolas retornáveis (sacolas de pano),
carrinhos de feira, cestas e/ou outras embalagens, como caixas
de papelão.
Caso o consumidor prefira, ele pode adquirir uma sacola
biodegradável compostável, feita a base de amido de milho, que
será vendida nos supermercados ao custo de R$ 0,19 centavos.
“Não basta só trocarmos as sacolas dos supermercados. Além

disso, é necessário trabalharmos para que a população crie uma
consciência sobre os danos que o plástico e seu descarte
indevido possam causar no meio ambiente, gerando enchentes,
inundações, obstrução de leitos fluviais, e demais
transtornos”, disse Dra. Ruth.
Segundo estabelecido no encontro, a atividade já faz parte de
uma adaptação à nova lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que deverá entrar em vigor a partir de 2014.
O financiamento da campanha será promovido por meio das
parcerias dos empresários, ficando por parte da administração
municipal o apoio institucional à ação e atividades de
conscientização.

Bairros da zona rural de
Capão Bonito recebem água
tratada
O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, deputado
estadual Edson Giriboni (PV) participou da entrega da rede de
distribuição de água tratada do Bairro dos Tomés, distante
aproximadamente 28 km da zona urbana de Capão Bonito. Além dos
moradores dos Tomés, a obra, no valor de R$ 370 mil, atenderá
os moradores do Bairro dos Pedrosos.

Em menos de 5 meses de serviço foram feitas a execução das

redes e a construção da estação elevatória de água tratada,
dando início a uma nova etapa na história nesses bairros.
Giriboni destacou a importância de se investir nas comunidades
rurais,“ para melhorar a qualidade de vida, diminuir doenças,
dar condições para que os moradores desses bairros tenham
acesso a uma água de qualidade, um direito de todos”, e
continuou “isso me deixa muito contente”.

Arujá recebe R$ 6,7 milhões
de investimento em saneamento
O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, deputado
estadual Edson Giriboni (PV), inaugurou nesta quinta-feira
(02/02) as obras de ampliação do sistema de esgotamento
sanitário de Arujá. O deputado federal Roberto de Lucena (PV)
participou do evento como um dos mais representativos líderes
regionais.
As obras beneficiarão diretamente aproximadamente 3 mil
habitantes que moram nos bairros de Jordanópolis, Jardim
Emília e no Centro Industrial. São R$ 6,7 milhões de
investimento na instalação de 8,5 km de redes coletoras, linha
de recalque e estação elevatória de esgotos no Jardim Emília,
mais 6,9 km de redes coletoras no Centro Industrial e em
Jordanópolis. Com essa ampliação no seu sistema de esgotamento
sanitário o município atinge 100% de tratamento de esgotos
coletados.
As obras no Jardim Emília tiveram início em 2008 e foram
finalizadas no último mês de dezembro. Já as redes coletoras

no Centro Industrial e no Bairro Jordanópolis começaram a ser
feitas em março de 2011 e concluídas no mês passado.
Ações em saneamento como estas trazem melhoria da qualidade de
vida e benefícios à saúde, como na redução de um terço das
taxas de mortalidade por diarréia, segundo dados da OMS
(Organização Mundial de Saúde). Estas obras também são de
vital importância para a preservação de mananciais e do meio
ambiente, no caso de Arujá beneficiando, principalmente, o
córrego Baquirivu, que nasce no município e é um dos afluentes
do rio Tietê.

PV de Amparo promove curso de
formação política
O Partido Verde (PV) de Amparo promoveu dia 16 de janeiro, a
aula inaugural do Curso de Formação Política que ofere aos
pré-candidatos às eleições 2012, filiados e simpatizantes,
interessados em discutir as funções e atividades políticas,
aspectos constitucionais e legais da administração pública,
assim como a participação da comunidade na formação e no
desenvolvimento de Políticas Públicas. A aula inaugural,
presidida por Antônio Tadeu Frota, aconteceu na sede do
Partido, onde também ocorrerá o curso, e contou com a presença
de diversos pré-candidatos à próxima eleição municipal, além
dos filiados e simpatizantes.
Durante o encontro, o presidente do PV de Amparo, José Bueno
dos Santos Filho, falou da importância da capacitação e
qualificação de todos os membros do Partido, principalmente
dos pré-candidatos que, se eleitos, representarão o povo na

Câmara Municipal e na chefia do Poder Executivo, assim como os
demais filiados que, para José Bueno dos Santos Filho, deverão
participar da construção do Plano de Governo do Partido Verde
de Amparo.
Os três eixos fundamentais do Curso são: As funções do
vereador e o funcionamento da Câmara Municipal, Princípios da
Administração Pública e Construção de Políticas Públicas.
Durante a aula inaugural, foram apresentadas as metodologias e
didáticas do curso, o cronograma de reuniões e o nome dos
convidados para o desenvolvimento dos debates.

