Os Verdes levam luta contra
privatização
da
água
à
população
O Partido Ecologista de Portugal, “Os Verdes”, pretende
alertar a população para os perigos da privatização da água
com a já anunciada reestruturação do Grupo, Águas de Portugal.
Numa campanha “Contra a Privatização da Água”, “Os Verdes”
estiveram na estação rodoviária de Setúbal, promovendo a
assinatura de um postal, por parte dos cidadãos, já que “a
privatização do setor é extremamente grave”, afirma Susana
Silva, coordenadora do conselho nacional do PEV, em Setúbal.
“A entrega ao setor privados apenas resulta num aumento da
tarifa e na degradação do serviços prestados aos portugueses”,
reflete Susana Silva. A consciencialização da população para
os perigos que a privatização do serviço público da água é
exaltada pelos Verdes, que verificam um “alerta em relação ao
assunto e um interesse sobre o que o Governo pretende fazer ao
setor”. Susana Silva frisa que a “água é um direito humano que
não pode ser retirado nem ser encarado como um bem a
privatizar”.
Para além da ação nacional que passou hoje por Setúbal, os
Verdes vão organizar debates em diversas localidades da região
para “sensibilizar ainda mais para o tema”.
A líder verde, Susana Silva, critica o Governo por “não fazer
o trabalho adequado no setor da água, que não pode ser sujeito
às leis do mercado”.
Fonte: Por Rogério Matos – Setubal na Rede

Carlos Marx apresenta projeto
recuperação de nascentes

O dirigente estadual do Partido Verde e Secretário de Meio
Ambiente de Osasco (SP), Carlos Marx, vai apresentar o projeto
Recuperação de Minas e Nascentes no II Encontro dos Municípios
com o Desenvolvimento Sustentável – Desafios dos novos
governantes locais (II EMDS). O evento é uma iniciativa da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e acontece entre 23 e 25 de
abril, em Brasília (DF). Nos objetivos, debater soluções e
alternativas sustentáveis que tornem as cidades mais
acolhedoras, seguras e estruturadas para a população.
Iniciado em janeiro de 2007, o projeto “Revitalização de Minas
e Nascentes” mapeia, identifica e recupera as minas e
nascentes de água espalhadas pelos quatro cantos da cidade.
Até então, não havia informações sobre o número de nascentes
existentes, onde se localizavam, situação em que se

encontravam. O projeto também conscientiza as pessoas sobre a
importância de se preservar a água e perceber que ela é um bem
esgotável e essencial para a sobrevivência. Estudantes de 39
escolas estaduais do município participaram diretamente do
projeto.
Segundo Carlos Marx, Osasco sempre é convidada a participar de
eventos para apresentar boas práticas socioambientais como o
Minas e Nascentes, que engloba a sensibilização e educação. Em
2010, o projeto recebeu prêmio do programa ODM Brasil –
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é ligado a
Organização das Nações Unidas (ONU).
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Osasco
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – SP

Frente Ambientalista cria GT
para questões indígenas
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista deputado
Sarney Filho (PV-MA) anunciou, hoje, a criação do Grupo de
Trabalho de Defesa aos Povos Indígenas. O novo GT da Frente
será coordenado pelo deputado Penna (PV-SP) e tem na agenda a
discussão de temas polêmicos, como a PEC 215, que transfere do
Executivo para o Congresso Nacional a prerrogativa de criar e
modificar limites de terras indígenas, de quilombolas e áreas
de proteção ambiental; a mineração em terras indígenas e a
portaria 303 que retirou poderes da Funai.
Participaram do evento, realizado numa tenda ecológica montada
no gramado nado na frente do Congresso Nacional, a senadora

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Chico Alencar (PSOL-RJ) ,
Rosane Ferreira (PV-PR) e Domingos Dutra (PT-MA) e padre Ton
(PT-RO), além de lideranças indígenas, como Alvaro Tucano e de
vários estados.
“Junto com a Frente de Defesa das Populações Indígenas,
coordenada pelo padre Ton vamos lutar para que os índios não
percam os direitos garantidos pela Constituição”, afirmou
Sarney Filho, fazendo referência à grande mobilização dos
índios na quarta-feira (16) quando lideranças de várias etnias
invadiram o Plenário da Câmara em protesto contra a PEC 215.
O novo grupo de trabalho quer participar ativamente dessa mesa
de negociação, segundo o coordenador da Frente Ambientalista.
“Se essa emenda constitucional passar, ela vai, de uma vez por
todas, colocar por terra toda a política ambiental e a
política indigenista. É importante o movimento dos índios para
que a gente possa não deixá-la passar e renegociar todas as
questões relativas a meio ambiente e à causa indígena”, disse
o deputado. “Essa mesa de negociação criada reabre a
possibilidade de discutirmos não apenas a PEC 215, mas também
outras questões, como o Decreto 303, que é restritivo à
criação de reservas indígenas”, acrescentou.
Indígenas e ambientalistas avaliam que só o governo federal
tem os meios materiais de fazer os estudos antropológicos e
sociológicos necessários para a criação de terras indígenas.
Além disso, temem que a força dos ruralistas no Parlamento
impeça a ampliação de áreas indígenas, quilombolas e de
unidades de conservação. “A responsabilidade é do governo
brasileiro e não do congressista latifundiário, que só quer
plantar soja e devastar a natureza”, afirma o pajé Álvaro
Tucano, do Amazonas.
O índio Haru Kuntanawa, do Acre, também aposta na negociação
como forma de evitar conflitos e tensões, tanto no Parlamento
quanto no entorno de terras indígenas. “Mais de 700 índios
estão aí reivindicando os nossos direitos. A gente não quer

chegar aqui com lança na mão para confrontar o governo
brasileiro. A nossa lança hoje é o diálogo, colocando, de
forma transparente, a nossa maneira de vida em respeito à
natureza”, afirmou.
A cerimônia antecipou as comemorações do Dia do Índio (19 de
abril) e também foi marcada pelo lançamento do relatório final
da Comissão Externa da Câmara, coordenada por Sarney Filho,
sobre a situação dos índios Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do
Sul. “A nossa posição é que a fazenda onde as famílias estão
acampadas seja desapropriada e a terra entregue para os
índios”, disse Sarney Filho.
A comissão que foi ver de perto a situação dos índios que
vivem no município de Iguatemi visitou a comunidade em
dezembro do ano passado. A comunidade, desalojada do seu
habitat original, vive em condições precárias numa área de
dois hectares da Fazenda Cambará, conhecida como Pyelito, nas
margens do Rio Hovy.
Segundo o relatório final, há mais de um ano que as crianças
deixaram de frequentar a escola. Os índios não têm disponível
nenhum meio de transporte e o proprietário bloqueia a estrada
por um lado e, pelo outro, há o rio Hovy, que requer um barco,
algo que os Guarani não têm.
Revista Pensar Verde
Durante o evento foi lançada a edição especial da revista
Pensar Verde que aborda a questão indígena, da Fundação Verde
Hebert Daniel, vinculada ao PV. A revista relata a presença do
índio na política brasileira e suas contribuições.
Para o deputado federal e presidente do Partido Verde, José
Luiz de França Penna, a criação do grupo de trabalho e o
lançamento da revista mostram que indígenas estão “gritando
pelos seus direitos”. A revista traz em seu conteúdo as atuais
políticas indigenistas pela perspectiva dos índios, além de
apontar novos caminhos para construir políticas que beneficiem

e entendam suas verdadeiras necessidades.
Fonte: Assessoria de imprensa do deputado Sarney Filho/Agência
Câmara
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – SP

Encontro Estadual congrega
lideranças do Partido Verde
em São Paulo

Tal como todos os demais memoráveis Encontros Estaduais do
Partido Verde do Estado de São Paulo, a edição de 2013, mais

uma vez realizado na cidade de São Pedro, foi um verdadeiro
sucesso. O número expressivo de prefeitos(as), viceprefeitos(as), vereadores(as), secretários(as) de governos,
deputados e dirigentes que se fizeram presentes, contagiou os
ativistas que por lá passaram nesta fim de semana chuvoso.
Com a plenária lotada, o Encontro teve sua abertura oficial no
sábado (13). O deputado federal e presidente nacional do
Partido Verde, José Luiz de França Penna, foi quem abriu os
trabalhos no período da manhã. A plenária, dirigida pelo
presidente estadual da legenda, Marco Antônio Mroz, contou com
a participação de todos os dirigentes estaduais.
Em uma pasta distribuída aos participantes do Encontro,
membros da executiva estadual que ocupam cargos de
administração no PV-SP postaram textos com breves relatos de
seus trabalhos.
Ainda na parte da manhã, deputados, prefeitos e vereadores da
legenda fizeram suas considerações, apresentando os trabalhos
realizados e atestando a crescente participação do PV nas
diversas esferas de poder.

No período da tarde de sábado, duas reuniões foram realizadas
em plenárias distintas. A dirigente nacional e secretária
estadual do PV Mulher, vereadora Dra. Edna Sandra Martins
(Araraquara), coordenou um rico debate entre as mulheres
presentes. Na outra plenária, prestigiada por prefeitos e
secretários de governos presentes, o ex-prefeito de Bocaina,
Kiko Danieletto, abordou temas de interesse da administração
pública, com ênfase nas questões ambientais.
O Secretário Nacional de Formação e diretor técnico da
Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD), José Paulo Toffano, que
já havia agendado, também para São Pedro, uma palestra com o
jornalista, escritor e dirigente nacional do Partido Verde,
Fernando Paulo Nagle Gabeira, garantiu também a presença do
líder verde na plenária do Encontro. Querido pelos filiados e
dirigentes do Partido Verde do Estado de São Paulo, ao falar,
Gabeira causou frisson e colheu contagiantes aplausos dos
ativistas.

Foto
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Também esteve presente ao Encontro, como convidado especial, o
dirigente nacional e presidente do Partido Verde do Mato
Grosso Sul, Aluísio Leite.
O sábado à noite e o domingo de manhã ficaram reservados aos
trabalhos da secretaria de organização, dirigida por Arnaldo
Juste que, junto com os titulares das Coordenadorias Regionais
(bacias) deram encaminhamento aos preparativos para os
Encontros Regionais do Partido Verde do Estado de São Paulo
que acontecerão no final do mês de abril e durante os meses de
maio e junho (veja agenda detalhada em www.pvsp.org.br).
Os trabalhos do Encontro também foram acompanhados pelo
dirigente nacional e secretário estadual de comunicação,
Claudio Turtelli, que aproveitou o evento para dar início ao
projeto “Refazendo” de integração partidária, formulado em
parceria com as secretarias estaduais de organização, mulher,
juventude, e diversidade, estas últimas coordenadas pelos
dirigentes nacionais, Mariana Perin e Ricardo Silva,
respectivamente.

Doravante, todas as atenções do núcleo dirigente do PV-SP
serão direcionadas aos Encontros Regionais que darão início
aos processos de escolha dos candidatos que formarão as listas
parlamentares para as eleições de 2014. Um total de 230
candidatos, 141 na lista de deputados estaduais e, 99, na
lista de deputados federais, serão escolhidos entre as 21
Coordenadorias Regionais (bacias) que, juntas, terão em 2014
um contingente de, aproximadamente, 33 milhões de eleitores.

Em defesa dos povos indigenas
Frente Ambientalista tenta
conter atrasos na PEC 215
A Frente Parlamentar Ambientalista, presidida pelo deputado
Sarney Filho (PV-MA), vai realizar nesta quarta-feira (17) uma
reunião para discutir os avanços da Frente Ruralista que
ameaça apertar o cerco contra a Fundação Nacional do Índio
(Funai) e a atribuição do órgão de auxiliar na demarcação de
terras indígenas no Brasil.
Os ruralistas conseguiram, nesta última quarta-feira (10), o
apoio que faltava para a criação de uma comissão especial para
apreciar e dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 215/2000) que inclui, nas competências exclusivas do
Congresso Nacional, a aprovação de demarcação das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, a titulação de terras
quilombolas, a criação de unidades de conservação ambiental e
a ratificação das demarcações de terras indígenas já
homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos de
demarcação serão regulamentados por lei.
A comissão foi criada pelo presidente da Câmara dos Deputados,
Henrique Alves (PMDB-RN), em retribuição ao apoio que recebeu
dos ruralistas para comandar a Casa.
Entre as preocupações da Funai está o fato de a PEC prever a
criação de mais uma instância no procedimento administrativo
de regularização fundiária de terras indígenas. “Isso tornará
mais complexo e moroso o processo de reconhecimento dos
direitos territoriais dos povos indígenas – se não significar
sua paralisia -, com graves consequências para a efetivação
dos demais diretos destes povos, como, por exemplo, garantia
de políticas de saúde e educação diferenciadas, promoção da
cidadania e da sustentabilidade econômica, proteção aos

recursos naturais, entre outros.”
Os membros da Frente Ambientalista entendem que os apoiadores
da PEC 215 são motivados por “interesses pessoais e
individuais contrariados”. “A PEC é um retrocesso absoluto,
ela acaba com qualquer possibilidade de política indigenista e
de política ambiental. Tirar a prerrogativa do Poder Executivo
de criar unidade de conservação e reservas indígenas e passar
para o Congresso é a mesma coisa de dizer que não vai ter
mais”, disse Sarney Filho.
Fonte: Agencia Brasil
Secretaria Estadual de Comunicação – PV-SP

Deputado do PV participa de
protesto em Santa Casa

O Deputado estadual Ulysses Tassinari (PV-SP) participou do
ato de mobilização nacional realizado na Santa Casa de
Itapeva, interior de São Paulo, local onde trabalha há quase
meio século. “Estamos juntos com as santas casas e hospitais
filantrópicos na luta pelo reajuste de 100% da tabela SUS. O
governo federal precisa olhar com mais carinho a situação
dessas entidades. Elas respondem por mais de 70% do
atendimento público no país”, declarou o parlamentar verde.
O movimento foi promovido para alertar à sociedade sobre o
subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Segundo
Levantamento da FEHOSP, em 12 anos, a inflação do país foi de
600% e a tabela SUS foi corrigida em apenas 57%, pelo
Ministério da Saúde.
No estado de São Paulo, as entidades filantrópicas respondem
por 50,26% dos leitos públicos, realizando 50,78% das
internações. Além disso, 56% das instituições estão
localizadas em cidades com até 30 mil habitantes, assumindo
posição estratégica para a saúde desses municípios. No geral,
o déficit é de 40%, ou seja, para cada R$ 100,00 gastos, os
hospitais recebem R$ 60,00.
Fonte: Assessoria de Imprensa do deputado Ulysses Tassinari
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo
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Semestre de 2013
18/05 (SÁBADO) – REUNIÃO DA BACIA 11 – 10:00H
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D`OESTE
ENDEREÇO: RODOVIA SP 301, N. 1001 – J. PRIMAVERA
CONTATO: ED MILAN – (19) 3459.8900
18/05 (SÁBADO) – REUNIÃO DA BACIA 10 – 15:00H
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS – SALÃO VERMELHO
AV. ANCHIETA, 200 – CAMPINAS – SP
CONTATO: VEREADOR ROSSINI: (19) 9168-6836 –
luizrossini@uol.com.br
25/05 (SÁBADO) BACIA 12 – 10:00H
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
AV . ENG. CARLOS REINALDO MENDES, 2945 – SORAROCABA – SP
CONTATO: VEREADOR JESSÉ (15) 7834-3797
25/05 (SÁBADO) BACIA 13 – 15:00H
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
AV. VATICANO, 903, JARDIM EUROPA, ITAPEVA, SP,
CEP:18406-380
CONTATO: VEREADOR RODRIGO (15) 3524-9200 – FAX: (15)
3524-9201
01/06 (SÁBADO) BACIA 14 – 10:00H
LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PIRASSUNUNGA
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 541 – CENTRO
08/06 (SÁBADO) BACIA 15 – 10:00H
LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
RUA SÃO BENTO, 887 – CENTRO ARARAQUARA – SP
CONTATO: VEREADORA EDNA (16) 9770-8444 – GALO (16)
8136-7391

08/06 (SÁBADO) BACIA 18 – 15:00H
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
AVENIDA FLORÊNCIO TERRA, 523 – CENTRO- EDIFÍCIO DR. MÁRIO
GENTIL
15/06 (SÁBADO) BACIA 16 – 10:00H
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
RUA: JOSÉ NOGUEIRA MARMONTEL, 49
21/06 (SÁBADO) BACIAS 20 – 10:00
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
RUA SILVIA JARDIM, 3357 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
22/06 (SÁBADO) BACIAS 21 – 10:00
LOCAL: SALÃO NOBRE SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO – BARRETOS
RUA DEZESSEIS, 937 – ENTRE RUAS ONZE E TREZE – CENTRO
BACIAS QUE AINDA AGUARDAM DATAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO
PARA ESCOLHA DE
COORDENADORES, COM A PRESENCA DA DIREÇÃO ESTADUAL:
BACIAS 1 | 2 | 3 | 4 | ALTO DO TIETÊ | CIDADE DE SÃO PAULO
BACIAS 5 | ALTO TIETÊ | GRANDE SÃO PAULO | ABCD
BACIAS 9 | RIBEIRA DO IGUAPE
BACIAS 17 | AGUAPEÍ | PEIXE

| LITORAL SUL

BACIAS 19 | BAIXO TIETÊ | SÃO JOÃO DOS DOURADOS

Encontro Estadual do Partido
Verde de São Paulo

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira 12/04
19h – Reunião Aberta da Executiva Estadual
20h – Jantar
Sábado 13/04
8h – Credenciamento
9h – Mesa de Abertura
– Homenagem ao Dia do Jovem
– Pronunciamento da Executiva Estadual do Partido Verde
– Panorama Verde 2013/2014
10h – Plenárias Temáticas
Mesa 1 – O Governo Verde
Deputados, Prefeitos, Vereadores e membros do Executivo
discutirão a governabilidade verde, através de intercâmbio de
experiências e discussão programática verde.

Público Alvo: Membros do Executivo e Legislativo.
Mesa 2 – Diversidade, Juventude e Mulheres: Os Direitos
Humanos.
Ciranda que debaterá os princípios e história dos grupos
dentro do Partido Verde e traçarão metas objetivas e
filosóficas sobre este tema abrangente.
Público Alvo: Militantes, simpatizantes, jovens, mulheres e
pessoas interessadas no tema.
12h – ALMOÇO
14h – Roda de Conversa da Fundação Herbert Daniel – FERNANDO
GABEIRA
A Fundação Herbert Daniel promoverá no Estado de São Paulo
esta atividade. O Jornalista, escritor e político brasileiro
Fernando Gabeira debaterá assuntos de sua vida política, o
programa verde, sua história do partido, além de divulgar seu
último livro “Onde está tudo isso agora?”.
16h30 – Coffee Break
17h – Reunião das Coordenadorias das Bacias
20h – Jantar
Domingo 14/04
9h – Abertura da Plenária Final
10h – Apresentação de relatório: Grupos de Trabalho
11h – Bacias: Apresentação de Regras para a Manutenção das
Bacias e Relatório das Plenárias
12h – Encerramento
INSCRIÇÃO, VALORES E RESERVAS
Confirmar no Setor de Eventos do Hotel Fazenda São João –

telefone: (19) 3447-4040
HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO
Pacotes especiais para o Encontro:
SUITE LUXO / APARTAMENTOS / SUÍTE
DOUBLE/TRIPLE/QDP
R$ 200,00 pacote por pessoa
PACOTE “A” – PARA 02 DIAS COM HOSPEDAGEM – POR PESSOA
INCLUI:
SEXTA-FEIRA› CHEGADA à partir das 18H00 na SEXTAFEIRA (com jantar à parte) e PERNOITE,
SÁBADO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00) e SAÍDA “estendida” até as 18H00
OBS: Com participação nas REUNIÕES (SÁB das 08H00 as
12H00) com 02 COFFEE BREAK (manhã e tarde), incluso no
CONTRATO do “PARTIDO VERDE”
R$ 240,00 pacote por pessoa
PACOTE “B” – PARA 02 DIAS COM HOSPEDAGEM – POR PESSOA
INCLUI:
SEXTA-FEIRA› CHEGADA à partir das 18H00 na SEXTAFEIRA (com jantar) e PERNOITE,
SÁBADO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00) e SAÍDA “estendida” até as 18H00
OBS: Com participação nas REUNIÕES (SÁB das 08H00 as
12H00) com 02 COFFEE BREAK (manhã e tarde), incluso no
CONTRATO do “PARTIDO VERDE”

R$ 400,00 pacote por pessoa
PACOTE “C” – PARA 03 DIAS COM HOSPEDAGEM – POR PESSOA
INCLUI:
SEXTA-FEIRA› CHEGADA à partir das 18H00 na SEXTAFEIRA (com jantar à parte) e PERNOITE,
SÁBADO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00), JANTAR (SÁB das 19H30 as 21H00) e
PERNOITE;
DOMINGO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00) e SAÍDA “estendida” até as 14H00.
OBS: Com participação nas REUNIÕES (SÁB das 08H00 as
12H00) com 02 COFFEE BREAK (manhã e tarde), incluso no
CONTRATO do “PARTIDO VERDE”
R$ 440,00 pacote por pessoa
PACOTE “D” – PARA 03 DIAS COM HOSPEDAGEM – POR PESSOA
INCLUI:
SEXTA-FEIRA› CHEGADA à partir das 18H00 na SEXTAFEIRA (com jantar) e PERNOITE,
SÁBADO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00), JANTAR (SÁB das 19H30 as 21H00) e
PERNOITE;
DOMINGO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00) e SAÍDA “estendida” até as 14H00.
OBS: Com participação nas REUNIÕES (SÁB das 08H00 as
12H00) com 02 COFFEE BREAK (manhã e tarde), incluso no
CONTRATO do “PARTIDO VERDE”

R$ 300,00 pacote por pessoa
PACOTE “E” – PARA 02 DIAS COM HOSPEDAGEM – POR PESSOA
INCLUI:
SÁBADO› CHEGADA á partir das 08H00, CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das
7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB das 12H30 as 14H00), JANTAR
(SÁB das 19H30 as 21H00) e PERNOITE;
DOMINGO› CAFÉ DA MANHÃ (SÁB das 7H00 as 9H00), ALMOÇO (SÁB
das 12H30 as 14H00) e SAÍDA “estendida” até as 14H00.
OBS: Com participação nas REUNIÕES (SÁB das 08H00 as
12H00) com 02 COFFEE BREAK (manhã e tarde), incluso no
CONTRATO do “PARTIDO VERDE”
PACOTE “F” – PARTICIPANTES PASSANTES – SÁBADO das 08H00 as
18H00 (passar o dia/sem hospedagem)
TAXA DE PARTICIPANTE/PASSANTE – R$ 55,00 pacote passante
por pessoa
TAXA POR PESSOA INCLUI:
SÁBADO › CHEGADA à partir das 08H00, ALMOÇO (SÁB das 12H30
as 14H00) e SAÍDA até as 18H00
OBS: Com participação nas REUNIÕES (SÁB das 08H00 as
12H00) com 02 COFFEE BREAK (manhã e tarde), incluso no
CONTRATO do “PARTIDO VERDE”.

Para PARTICIPANTES / ACOMPANHANTES (interessados em
reservas particulares)
VALOR de DIÁRIAS COMPLETA, inclui: café da manhã, almoço,
jantar e pernoite.
PREÇO de DIÁRIA COMPLETA por
PESSOA

SUITE LUXO e APARTAMENTO

DOUBLE

R$ 220,00 diária por pessoa

DIÁRIA INCLUI: 01 CAFÉ DA MANHÃ (das 7H00 as 9H00), 01
ALMOÇO (das 12H30 as 14H00), 01 JANTAR (das 19H30 as
21H00), 01 PERNOITE.

PREÇOS PARA CAMA EXTRAS – NA MESMA UNIDADE DO CASAL
– para um adulto e uma criança, ocupando uma unidade, será
cobrado valor referente à um casal, ou mesmo
– para duas crianças (de qualquer idade) ocupando uma
unidade separada, também será cobrado referente à um
casal.
Para 1ª e 2ª
criança(s) de
até 12 ANOS
(no apto dos
pais)
CORTESIA

Para a 3ª
criança ou
mais
até 05 ANOS
(no apto dos
pais)
R$ 55,00

Para 3ª
criança ou
mais CHD de 06
a 12 ANOS
(no apto dos
pais)
R$ 110,00

Para cama
extra de
13 ANOS ou
MAIS
R$ 165,00

criança/diária criança/diária pessoa/diária

ALTERNATIVAS PARA HOSPEDAGEM
Consulte no site turístico da Prefeitura de São Pedro-SP,
acessando o link: http://saopedro.com.br/site/hospedagem/

VALORES DE INSCRIÇÃO / CREDENCIAMENTO
30,00 – Para hóspedes
45,00 – Para Passantes ou 100,00 – Com direito ao almoço no
Sábado*, dia 13/04.
*Jantar não incluso

Calendário das Reuniões de
Bacia PVSP 2013

Capital
06/04 (sábado) bacias 1, 2, 3 e 4
Local: São Paulo – SP
Encontro Estadual PV
13/04 e 14/04
Local: São Pedro-SP
Grande São Paulo
27/04 (sábado) bacias 6 e 7
Itapevi 10h / Ferraz de Vasconcelos 15h
28/04 (domingo) bacia 5
Ribeirão Pires 10h
Interior e Litoral

04/05 (sábado) bacia 08
Campos do Jordão 10h
11/05 (sábado) bacia 09
São Vicente 10h
18/05 (sábado) bacias 10 e 11
Santa Bárbara do Oeste 10h / Campinas 15h
25/05 (sábado) bacias 12 e 13
Sorocaba 10h / Itapeva 15h
01/06 (sábado) bacia 14
Leme 10h
08/06 (sábado) bacias 15 e 18
Araraquara 10h / Itápolis 15h
15/06 (sábado) bacias 16 e 17
Marília 10h / Assis 15h
21/06 (sábado) 20 e 21
São José do Rio Preto 10h / Barretos 15h

PV dissolve bloco com o PPS
na Câmara Federal
A bancada parlamentar do Partido Verde dissolveu, nesta
quinta-feira (11), o bloco de 21 parlamentares que mantinha
com o PPS na Câmara Federal.
As estratégias para as eleições 2014 começam a se delinear. Em
oposição ao governo do PT, o Partido Verde trabalha uma
possível candidatura ao palácio do Planalto. O PPS, por sua
vez, planejando uma fusão partidária, se prepara para

construir seu próprio caminho no arco de oposições.

