SEMA de Osasco distribui Guia
Verde

Em
uma
parceria da Secretária do Meio Ambiente e empresários locais,
a cidade de Osasco ganhou na noite de quinta-feira (22/8) a
primeira edição do “Guia Verde Osasco”. O lançamento ocorreu
na Praça de Eventos do Osasco Plaza Shopping. Na oportunidade
o jornalista e secretário de Meio Ambiente de Osasco, Carlos
Marx (PV), agradeceu as empresas colaboradoras e a toda sua
equipe, em especial ao secretário-adjunto, Ivo José de
Oliveira, a diretora Amanda França e Silzeni de Angelo Lopes,
educadora e coordenadora de Educação Ambiental.

O Guia Verde Osasco, uma tiragem de 40 mil exemplares, traz
endereços dos parques e espaços ambientais/educativos
(Ecomuseu, Borboletário, NEAs, Sala Verde), praças,
restaurantes com comida vegetariana, cursos, locais onde a
prefeitura instalou 26 academias de ginástica ao ar-livre e
informações sobre os principais projetos desenvolvidos pela
Secretaria de Meio Ambiente (Sema).
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Osasco
Secretaria Estadual de Comunicação
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Bacia 12 faz reunião ampliada
em Sorocaba

Nesta última segunda feira, dia 26 agosto, a Bacia 12 realizou
mais um Encontro Regional em Sorocaba, desta vez com a
presença de representante de 28 cidades. Uma reunião ampliada,
onde os Coordenadores Regionais, além de discutirem os
assuntos pertinentes, apresentaram também os dados eleitorais
de cada cidade, referente as eleições de 2012.

Além do Coordenadores Jessé Loures, Paulo Campos, Lily Aymar,

Paulo Volcov e Silvano Tolgnocchi, registraram presença no
Encontro: Duarte (Ibiúna), vereador Pedro (Tietê), João Fio
(Porangaba), Adilson Quadro (Cerquilho), Mascaranhas (Salto do
Pirapora) Carlos (araçariguama), Dirlei (Araçoiaba da Serra),
Fernando (alumínio) Chicão (Mairinque), Amarildo (Piedade)
Sérgio (Sorocaba), Adilson Steiner (Porto Feliz), São Roque
(Juca Bala), Renato (Botucatu), Hermano (Boituva), Elizabete
(Salto), Fabio (Tatui), Daniel (Cesário Lange, Sandro
(Conchas), Antonio (Quadra), Roque Carmona (Anhambi), Saul
(LAranjal), João Ramos (Vargem Grande), Elisangela (Iperó),
Sérgio Castanheira (Itu) Mira Monte (Votorantim), Hélio Gomes
(Prereira), entre outras dezenas dirigentes, vereadores e
ativistas.

Um número expressivo de novas nominatas municipais foram
analisadas e aprovadas, ficando para a próxima reunião um
debate mais aprofundado sobre as ampliação das précandidaturas que a Bacia 12 terá que apresentar na Convenção
do 2014.
Fonte: Gabinete do Vereador Jessé Loures
Secretaria Estadual de Comunicação
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