Giriboni assina convênio para
levar
saneamento
para
moradores da zona rural
O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, deputado
estadual Edson Giriboni (PV), assinou convênio do Programa
Água é Vida, que visa o abastecimento de água e localidades de
pequeno porte predominantemente ocupadas por populações de
baixa renda.
Nesta primeira etapa o programa será implantado em 83
comunidades de 32 municípios e vislumbra atender cerca de 400
mil domicílios do estado até 2015, com investimento total de
R$ 452,31 milhões, previsto no Plano Plurianual 2011-2015.
O investimento do Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, para o
tratamento de esgotos somente nessa etapa do programa é de
R$ 12,1 milhões, beneficiando 29 mil pessoas diretamente nesta
primeira fase. A solução encontrada para resolver o problema
do esgotamento sanitário em comunidades distantes dos centros
urbanos é a implantação de unidades sanitárias individuais
(USI).
No Alto Paranapanema os municípios contemplados são: Alambari,
Angatuba, Barão de Antonina, Campina de Monte Alegre, Capão
Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Itaberá,
Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Nova Campina, Pilar do Sul,
Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, São Miguel
Arcanjo, Sarapuí e Taquarituba.
No Vale do Ribeira, outra região beneficiada nessa primeira
etapa do programa, comunidades dos municípios de Barra do
Turvo, Juquiá e Ribeira, que não têm sistema de abastecimento

de água, também serão atendidas. Além dessas localidades farão
parte do programa mais 18 comunidades dos municípios de:
Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Eldorado, Itaoca, Itapirapuã
Paulista, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira
e Tapiraí

Taquarituba recebe R$ 160 mil
em emendas
Ulysses Tassinari (PV), por meio de emendas parlamentares,
destinou R$ 100 mil reais para a Santa Casa de Taquarituba e
outros 60 mil reais para duas entidades de assistência social
do município.
O deputado foi à cidade conhecer o trabalho do Lar São Vicente
de Paulo, acompanhado pelo prefeito de Taquarituba, dr.
Miderson Zanello Milleo. A instituição, que existe há 32 anos,
acolhe 34 idosos, entre homens e mulheres, com 65 a 90 anos,
recebeu R$ 30 mil para a compra de materiais e equipamentos.
“O dinheiro vai ser muito bem utilizado. Graças a Deus, a
gente vai melhorar as condições dos funcionários e as
condições dos internos”, disse o tesoureiro do asilo, João
Luiz Vaz Mariana.
A Apae também recebeu R$ 30 mil para a compra de um veículo. A
entidade atende 130 crianças do município e de Coronel Macedo.
Para a diretora administrativa, Rosângela Maria da Silva, “É
muito bom o Dr. Ulysses vir até a entidade conhecer onde ele
está colocando o dinheiro, e, pra gente também poder conhecêlo”.

A passagem por Taquarituba terminou na Santa Casa que recebeu
100 mil reais para o custeio da unidade. No hospital, o
parlamentar foi apresentado ao corpo clínico pelo prefeito que
também é médico e atende no local. ”Eu gostaria de agradecer
profundamente ao Dr. Ulysses, em nome da Santa Casa de
Taquarituba, em nome da população, esses recursos e ao
governador Geraldo Alckmin também”, disse Milleo. “Fico
satisfeito em ver que os gestores das entidades e o prefeito
estão aproveitando bem a nossa pequena contribuição para
melhorar o atendimento da população”, comentou Dr. Ulysses.

Chico Sardelli apoia campanha
do vestuário pela adoção de
salvaguardas
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Têxtil e
de Confecção do Estado de São Paulo, o deputado estadual Chico
Sardelli (PV) esteve presente no início da noite de hoje
(31/01) ao debate promovido pelo Sindivestuário, em São Paulo,
em que foi discutida a adoção de salvaguardas pelo setor no
Brasil e qual a participação das empresas nesse processo. O
vereador de Americana, Adelino Leal (PT), também participou do
evento.
“A Frente Parlamentar está apoiando esse movimento iniciado
pelo Sindivestuário. Também coloquei meu gabinete na
Assembleia Legislativa e em Americana à disposição dessa
instituição para os encaminhamentos que se fizerem
necessários”, disse Sardelli. A adoção de salvaguardas ou
cotas poderá permitir o aumento da tarifa de importação e o

estabelecimento de limites quantitativos aos
estrangeiros que venham de fora do Mercosul.

produtos

“A invasão desenfreada de vestuário importado está destruindo
as empresas e os empregos no Brasil. Estamos lutando para
reverter essa situação e proteger o produto brasileiro”,
ressaltou o presidente do Sindivest, Ronald Moris Masijah. De
acordo com o deputado, durante o debate foi definida a
realização de um questionário com as empresas do setor para
mostrar como estavam funcionando e as perdas registradas nos
últimos anos. Esses dados serão encaminhados à Organização
Mundial do Comércio.
O Sindivestuário é formado por três sindicatos patronais – o
Sindivest, Sindiroupas e Sindicamisas.

Itaporanga recebe R$ 160 mil
para área social e saúde
Os recursos serão transferidos, por meio de emendas
parlamentares do Dr. Ulysses Tassinari (PV), para Apae, Lar
São Vicente de Paulo e o Hospital Nossa Senhora das Graças de
Itaporanga. “Nós vamos continuar trabalhando para ajudar cada
vez mais as entidades que atendem a população mais carente dos
municípios”, afirmou Dr. Ulysses.
O deputado foi conhecer de perto as instituições. No paço
municipal, foi recebido pelo prefeito, José Carlos do Nute
Rodrigues, secretários, vereadores, representantes de
entidades e lideranças locais. “É importantíssimo ter um
parlamentar que veja com bons olhos o setor da saúde e possa

realmente destinar recursos para minimizar os problemas que a
gente enfrenta no dia a dia”, disse Rodrigues.
A visita continuou na Apae que receberá R$ 30 mil. “Esse
dinheiro será muito bem empregado na montagem de um centro de
convivência para os nossos alunos com a aquisição de materiais
e equipamentos”, explicou Maria de Lourdes Piqueri, presidente
da Associação.
O Lar São Vicente de Paulo também ganhará R$ 30 mil para a
renovação de móveis e utensílios do Lar. “É gratificante
receber o Dr. Ulysses aqui para que ele possa ver a nossa
situação com os próprios olhos e quem sabe ajudar sempre que
puder”, disse Rubens de Barros Andrade, tesoureiro do asilo.
A visita à Itaporanga terminou no Hospital Nossa Senhora das
Graças que, com 47 leitos, realiza, por mês, cerca de mil
consultas, 20 internações, 38 cirurgias e 40 partos. A unidade
possui ainda um centro cirúrgico com três salas. O Dr. Ulysses
destinou para o custeio R$ 100 mil. “É muito bom ter um
deputado que tem conhecimento da área da saúde, porque ele
sabe das necessidades de uma entidade sem fins lucrativos para
ser administrada”, comentou Antônio Rodrigo Muller Valente,
administrador do hospital.

Edson Giriboni recebe Prêmio
Top Ambiental/ADVB
A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB) elegeu o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos,

deputado estadual Edson Giriboni (PV), a Personalidade
Ambiental do Setor Público no ano de 2011. Considerado um dos
mais importantes prêmios do país na área de sustentabilidade,
o Top Ambiental reconhece o trabalho de personalidades e
empresas cujas as ações são voltadas para a preservação do
meio ambiente e a sustentabilidade. A cerimônia de entrega do
prêmio foi realizada nesta terça-feira (31/01) em São Paulo.
Em seu discurso de agradecimento Giriboni lembrou sua infância
no interior e o quanto esse período foi importante na sua
formação como defensor das causas ambientais. “ É uma grande
honra poder trabalhar para o meio ambiente”, afirmou o
secretário ao apresentar os principais programas da secretaria
de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, com
destaque para o “Se Liga na Rede”, que irá custear ligação à
rede de esgoto para a população carente e o “Água é Vida”,
programa de saneamento para comunidades isoladas. Ambos com
forte impacto na preservação dos recursos hídricos do Estado.
“ A premiação do Giriboni não é somente um reconhecimento pelo
seu trabalho como secretário de Saneamento e Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo, mas também pela sua atuação como
deputado estadual na luta pelo meio ambiente e pelo
desenvolvimento sustentado”, disse o presidente da ADVB ,
Miguel Ignatios.

Lideranças
Confirmam
que
Partido Verde terá candidato
próprio a Prefeito em Nova

Odessa
“Somos uma alternativa viável, com um projeto sustentável por
uma Nova Odessa ainda melhor”, afirma Dimas Starnini
Com total e irrestrito apoio de seus mais de 400 filiados na
cidade, bem como de toda a Executiva Municipal, as principais
lideranças regionais do PV – Partido Verde confirmaram esta
semana que a agremiação terá candidato próprio a Prefeito de
Nova Odessa nas Eleições Municipais de 2012.
Segundo os Deputados Estaduais Chico Sardelli e Pastor Dilmo
dos Santos, do presidente Estadual do PV, Marco Antonio Mroz,
e o Deputado Federal e Presidente Nacional da legenda, José
Luiz Penna, o provável nome na disputa para prefeito era uma
escolha natural e já está definido: trata-se do ex-presidente
da Câmara Municipal de vereadores e atual Coordenador de
Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Dimas Starnini.
Dimas Starnini ressaltou que a candidatura própria a prefeito,
apoiada por uma chapa forte de candidatos a vereador (a), “é
um passo natural no processo de crescimento do PV – Partido
Verde em Nova Odessa, legenda que reúne nomes relevantes da
política local, todos preocupados com o crescimento da cidade
e com o bem-estar do cidadão”.
Desde 2005 Dimas Starnini é o responsável direto pela atual
política de desenvolvimento implantada pela Prefeitura
Municipal, proporcionando que a economia de Nova Odessa
crescesse mais de 300% nos últimos sete anos.
A continuidade deste desenvolvimento econômico sustentável,
com a geração de mais emprego e renda familiar bem como a
diversificação da economia local, aliada à preservação do meio
ambiente, serão as bases da proposta de governo do PV –
Partido Verde para as próximas Eleições.

“O PV – Partido Verde não é uma legenda de aluguel, pelo
contrário, é um partido com ideais sólidos e diretrizes
voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a defesa do
meio ambiente. Muito mais do que apenas um ‘partido
ecológico’, temos propostas de políticas públicas de
qualidade, que visam a melhoria da qualidade de vida da
população de Nova Odessa em todos os setores da Administração
Pública. O PV – Partido Verde é uma nova forma de fazer
política e de administrar a coisa pública, com ética e
compromisso com a transparência e com a governança, e prega
uma nova visão sobre os temas mais relevantes que estão em
debate no mundo todo atualmente. Em Nova Odessa, somos uma
alternativa viável, com um projeto sustentável por uma cidade
ainda melhor”, afirmou Dimas Starnini.
Alianças:
O presidente do Diretório Municipal do PV – Partido Verde
ressaltou ainda que a legenda permanece aberta ao diálogo e ao
debate político ético e sadio com os demais partidos
representados no Município, tendo sempre como pressuposto a
união de lideranças em prol de uma proposta séria para a
cidade. Neste sentido, o PV – Partido Verde não descarta,
neste momento, a formalização de alianças políticas com outros
partidos para as Eleições Municipais 2012, desde que positivas
para a comunidade novaodessense.

PV Recomenda

Bancada do PV Alerta Novo
Vazamento de Óleo Sinaliza
para os Riscos do Pré-Sal
Infelizmente, aconteceu de novo. Agora foi o vazamento de 160
barris de óleo (cerca de 25.600 litros) na região do pré-sal
da Bacia de Santos, no estado de São Paulo. Nos últimos três
meses, foram três acidentes dignos de nota.
Na semana passada, ocorreu o vazamento de 1.200 litros de um
navio da Petrobras, em Tramandaí, no litoral norte do Rio
Grande do Sul. Em novembro de 2011, o vazamento de 3 mil
barris de petróleo (cerca de 480.000 litros) no Poço de
Frade(Chevron), na Bacia de Campos, no litoral do Rio de
Janeiro, lançou outro alerta.
Isto representa mais do que simples sinais, são claras
evidências que continuam a nos alertar quanto ao desafio que
representa, para o nosso País, o início da exploração da
camada do pré-sal, com o nível de segurança técnica, jurídica
e principalmente, ambiental, que o assunto requer.
O histórico de acidentes associados à questão do petróleo é
longo e drástico. Em março de 1975, um cargueiro fretado pela
Petrobras, derrama 6 mil toneladas de óleo na Baía da
Guanabara.
Em março de 1997, o rompimento de um duto da
Petrobras, no Rio de Janeiro, derrama 2,8 milhões de óleo
combustível em manguezais. Em agosto de 1997, o vazamento de
2.000 litros de óleo combustível atinge cinco praias na Ilha
do Governador. Em janeiro de 2000, o rompimento de um duto da
Petrobras que liga a Refinaria Duque de Caxias ao terminal da
Ilha d’Água provocou o vazamento de 1,3 milhão de óleo

combustível na Baía de Guanabara.
Em julho de 2000, o
acidente com a Refinaria Getúlio Vargas, da Petrobras, em
Araucária, no Paraná, derrama 4 milhões de litros de óleo nos
rios Barigui e Iguaçu.
Culminando, temos o caso da P-36, a plataforma da Petrobras
que afundou no dia 20 de março de 2001, em uma profundidade de
1200 metros e com estimadas 1500 toneladas de óleo ainda a
bordo.
Este histórico maximiza a importância do assunto, haja vista a
possibilidade do início da exploração das jazidas de pré-sal,
estimadas em torno de 40 bilhões de barris, localizadas, em
sua maioria, a mais de 5.000 metros de profundidade, onde
todas as dificuldades, na eventualidade da ocorrência de
desastres similares, serão, lamentavelmente, potencializadas.
Os

órgãos

responsáveis

pelo

monitoramento,

prevenção

e

atendimento aos acidentes e emergências ambientais necessitam
que o Plano Nacional de Contingência saia do papel e vire uma
realidade. O País precisa definir e criar novos modelos de
contingenciamento específicos para a exploração do pré-sal,
sem contar os atuais sistemas adotados pelo setor produtivo,
que precisam ser atualizados e melhorados.
Precisamos realizar auditorias ambientais e exigir o fiel
cumprimento das condicionantes de validade das licenças
ambientais em plataformas, gasodutos, oleodutos e refinarias,
para os aparelhos produtivos da Petrobras e de outras empresas
do setor. Devemos promover o fortalecimento institucional dos
órgãos que comporão o Plano Nacional de Contingência, bem como
garantir um orçamento adequado. Enfim, para avançar na
discussão da exploração do pré-sal, devemos antes intensificar
o debate e tomar todas as providências que garantam a
segurança ambiental que o processo requer.
O PV esta atento à questão. Outrora, por ocasião da votação do
pré-sal no Congresso Nacional alertamos para os riscos que

envolvem o processo. Continuamos vigilantes. Solicitaremos
informações e ouviremos os órgãos responsáveis sobre a
definição e criação de novos modelos de prevenção e
contingenciamento em casos de acidentes na exploração do présal.
Descrição: Cópia de assin SF
Deputado Sarney Filho
Líder do PV

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.

