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Sardelli recebe título de cidadão de Bocaina

O deputado estadual Chico Sardelli (PV) recebeu o título de
cidadão bocainense durante solenidade que aconteceu sábado
(07/06), na Câmara de Bocaina. O evento contou com a presença
de autoridades da cidade e região. “Estou muito emocionado por
receber essa honraria. Agradeço ao vereador Juninho Tirolo

pelo título. Para mim é uma satisfação muito grande trabalhar
pela região. Temos ainda muito a fazer”, disse o deputado.
Sardelli também recebeu os decretos legislativos que concedem
o título de cidadão de Dois Córregos, entregue pelo viceprefeito Leandro Mangili, e de Mineiros do Tietê, pelo viceprefeito Chitinha. As respectivas homenagens serão marcadas em
nova data.
A cerimônia teve a presença do presidente da Câmara de
Bocaina, Caio de Almeida Prado Clemente; dos vereadores André
Marques, José Carlos Tirolo Júnior, Jonas de Souza Amaral,
Luiz Carlos Gimenez; do vice-prefeito Leandro Aroni Sormani;
do ex-prefeito Kiko Danieletto, do presidente da Associação
dos Voluntários de Combate ao Câncer, Walmir Furnaleto; da
presidente do Lar Vicentino, Márcia Elena Perobelli Moraes;
representantes dos protetores dos animais e filiados do PV.
Representando a cidade de Bariri esteve presente o vereador
Airton Pegoraro. Ele aproveitou a oportunidade para entregar
ao deputado um ofício solicitando o agendamento de audiência
na Delegacia Geral para aumentar o efetivo da Polícia Civil.
Também compareceu o presidente da Apae de Bariri, Jorge Bueno,
entidade que recebeu recentemente emenda de R$ 50 mil
destinada por Sardelli, por intermédio dos vereadores Airton e
Celiza Luisa Fanton Bollini. A pedido dos vereadores, a cidade
também foi beneficiada com R$ 50 mil para a Santa Casa e com
uma Kombi para a Saúde.
Fórum sobre Projeto de Lei do deputado Marcos Neves debate
teste gratuito para diagnóstico da Síndrome do X Frágil

Na quinta-feira (5), o deputado estadual Marcos Neves (PV)
realizou, na Assembleia Legislativa, o Fórum sobre o Teste
Molecular de DNA, a Síndrome do X Frágil (SXF) e o Projeto de
Lei nº 139/2014. O evento contou com a presença de
pesquisadores e especialistas internacionais, como o Prof.
Donald Bailey, do RTI – Research Triangle Institute, na
Carolina do Norte, nos Estados Unidos e o Prof. Doutor Vitor
Franco da Universidade Évora, em Portugal.Também participaram
do Fórum a Profª Doutora Regina Célia Mingroni Netto do Centro
de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da
Universidade de São Paulo (USP); o Prof. Doutor Fernando Kok
do Departamento de Neurologia da USP e pesquisador associado
do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco
da USP; o Doutor Benjamin Heck, médico geneticista e doutor em
bioética; e Martha Carvalho, fonoaudióloga e vice-presidente
da Aliança Brasileira de Genética.
O Projeto tem como objetivo instituir o teste molecular de DNA
para diagnóstico da Síndrome do X Frágil em pessoas que
apresentem os sintomas dessa condição. “Aqui na Assembleia, o
projeto já foi analisado e aprovado por duas Comissões: na
Justiça e na Saúde. Faltam ainda duas etapas: aprovação pela

Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e a aprovação
no Plenário. Passando por essas fases, o Projeto da Família X
segue para sanção do governador”, explicou o deputado Marcos
Neves.
De acordo com Donald Bailey, o Fórum é importante
para discutir o diagnóstico e identificação de crianças com a
Síndrome do X Frágil no Brasil. “Tenho estudado pessoas com a
SXF e suas famílias. Aqui, ela é mal diagnosticada e as
crianças não são testadas para a SXF. Por isso, frequentemente
perdem chance de terem serviços especiais e tratamentos que
elas precisam”, explicou o pesquisador estadunidense, que tem
uma filha com a síndrome.
Para Martha Carvalho, esse tipo de evento é essencial, “pois
uma das maiores inimigas nossas é a falta de informação em
relação à SXF”. Ela contou que o filho teve diagnóstico
clínico de dislexia aos sete anos e o diagnóstico genético só
aconteceu devido o nascimento de outra criança na família. “Os
sintomas dele eram diferentes dos do meu filho, mas foi
investigada a possibilidade de uma doença genética e a SXF foi
confirmada. Só então, soube que entre as características do X
Frágil também estavam os sintomas clínicos do meu filho”,
afirmou a autora do livro Síndrome do X frágil – Guia para
famílias e profissionais.Também estiveram presentes no Fórum o
vereador de Carapicuíba Zé Amiguinho, representantes de
diversas APAEs e familiares de portadores da Síndrome do X
Frágil. O deputado estadual Marcos Neves agradeceu a presença
de todos e disse que trabalhará para a aprovação do Projeto da
Família X. “Sabemos a importância do diagnóstico precoce para
que a criança tenha o tratamento adequado. Com os
esclarecimentos dos especialistas, temos mais embasamentos
para lutar pela aprovação do Projeto”, finalizou Marcos Neves,
que solicitará audiência com o secretário estadual da Saúde,
David Uip . Saiba mais
A Síndrome do X Frágil é uma condição de origem genética
(mutação de um gene específico localizado no cromossomo X),
considerada a causa mais frequente de comprometimento

intelectual hereditário. As pessoas afetadas apresentam atraso
no desenvolvimento, problemas de comportamento e,
eventualmente, características físicas peculiares. Segundo
estimativa da Associação X Frágil no Brasil, um em 2.000
homens e uma em 4.000 mulheres são afetados pela SXF. O
diagnóstico é feito pelo teste molecular de DNA, que indicará
a pré-mutação ou mutação completa.De acordo com Donald Bailey,
muitos países, inclusive os Estados Unidos, realizam o
rastreamento universal para diagnosticar a SXF em recémnascidos. No Brasil, há uma luta das famílias e associações
para que o teste molecular de DNA seja realizado gratuitamente
nas crianças e/ou adultos que apresentem os sintomas. E esta é
uma das bandeiras defendidas pelo deputado Marcos Neves.
Alguz recebe título de cidadão pompeense

Em cerimônia realizada na noite de 2/6, na Câmara Municipal de
Pompéia, o deputado Reinaldo Alguz recebeu o título de cidadão
honorário, que foi indicado pelo vereador Vanderlei Ribeiro
dos Santos e aprovado por unanimidade.
O evento contou com a presença dos vereadores, do prefeito
Oscar Yasuda, lideranças e a população do município de

Pompéia. Também esteve prestigiando a sessão solene, a
prefeita de Arco Íris, Ana Serafim,o prefeito de Quintana,
Fernando Itapuã e o seu vice Newton Silvério. O parlamentar
foi acompanhado de sua mãe, Lourdes Alguz e sua filha caçula,
Maria Rita Mascarenhas Alguz.
Ao fazer uso da tribuna, o vereador proponente, Vanderlei
Ribeiro dos Santos, destacou que “Reinaldo Alguz é merecedor
desta honraria, por ser exemplo de homem de bem. Nós,
pompeenses estamos orgulhosos de tê-lo como cidadão honorário,
porque ele sempre olhou pela nossa cidade”.
O presidente da Câmara, Valter Bettio afirmou que “falar do
deputado Alguz, é falar de um grande homem, exemplo de
político honesto. Eu como vereador e coordenador da bacia 17
do PV, me orgulho muito em presidir esta sessão solene que
marca este momento”.
O parlamentar, em seu discurso, agradeceu a presença de todos.
Ao vereador Vanderlei pela iniciativa da propositura e aos
demais edis pela votação unânime, e declarou “vocês não
imaginam a minha satisfação em receber este título, pois há
muito acompanho o crescimento desta cidade e de certa forma,
também luto para contribuir para o seu desenvolvimento e o
progresso da região.
Dr. Ulysses trabalha por São Miguel Arcanjo e Coronel Macedo

Cinco emendas para São Miguel Arcanjo
O deputado estadual Dr. Ulysses (PV) voltou a São Miguel
Arcanjo onde foi recebido no paço municipal pelo prefeito
Tsuoshi José Kodawara, o vice; professor Branco; e o vereador
Claudinho. Em seguida, conheceu o Projeto Curumim, fundado em
dezembro de 1992, que atende crianças e adolescentes em
situação de risco social. A entidade realiza trabalhos
sociais, educativos, apoio psicológico e ainda oferece cursos
de geração de renda. O deputado também esteve na Apae, Lar
São Vicente de Paulo e no Hospital São Miguel Arcanjo,
administrado pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo –
Enkyo. Hospital inaugurado em dezembro de 2012, foi construído
em um terreno de 10 mil metros quadrados com investimentos
privados de R$ 15 milhões. A unidade opera com 40 leitos mas
tem capacidade para até 60. Os atendimentos são 100% pelo
Sistema Único de Saúde – SUS – em clinica médica, pediatria,
ginecologia, obstetrícia e cirurgias em baixa e média
complexidade.
Por meio de 5 emendas parlamentares, o deputado destinou R$
190 mil para o município. Foram R$ 100 mil para a Saúde (R$ 50

mil liberados para a compra de materiais e equipamentos.
Outros R$ 50 mil estão em tramitação) e R$ 90 mil para a
Assistência Social do município. (R$ 30 mil para Apae e R$ 30
mil para o Lar São Vicente de Paulo comprarem materiais e
equipamentos e outros R$ 30 mil que irão para a Escola
Sadamita Ivassaki comprar instrumentos musicais. As 3 emendas
foram aprovadas mas estão em tramitação no governo estadual).
Saúde de Coronel Macedo ganha mais R$ 50 mil
Dr. Ulysses (PV), por meio de emenda parlamentar, conseguiu
mais R$ 50 mil para a saúde de Coronel Macedo. “As pequenas
cidades, como Coronel Macedo que tem mais de 5 mil habitantes,
precisam de ajuda. Assim, a prefeitura pode melhorar o
atendimento e sempre que possível vamos contribuir”, comentou
Dr. Ulysses. Os recursos serão utilizados na aquisição de
veículo. O prefeito Edivaldo Neres assinou o convênio no
Palácio dos Bandeirantes. “Esse recurso veio em boa hora e vai
nos ajudar e muito, principalmente, no transporte de pacientes
para outros municípios porque o município está com a frota
bastante desgastada. Nós agradecemos muito ao deputado Dr.
Ulysses que está sempre olhando por Corenel Macedo”, disse o
prefeito que estava acompanhado pelo secretário municipal de
Saúde, Robson Izidoro de Macedo.
Partido Verde: Pré-convenções do PV agitam o interior de SP
Nesta sábado (07/06), foi a vez do interior receber a
Militância Verde. As cidades de Araçatuba e Araraquara foram
palco das pré-convenções do PV/SP.
O presidente nacional da legenda, deputado federal José Luiz
de França Penna, o Líder do PV na ALESP deputado Beto Tricoli,
deputado Reinaldo Alguz, e ativistas e dirigentes de Avaré,
Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Assis, Presidente
Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Mirante
do Paranapanema, Teodoro Sampaio, Garça, Marília, Lutécia,
Tupâ, Iacri, Luiziânia, Osvaldo Cruz, Martinópolis,

Adamantina, Alvares Machado, Dracena, Paulicéia, Promissão,
Penápolis, Birigui, Alto Alegre, Brejo Alegre, Araçatuba,
Andradinal, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Marinópolis,
Jales, Santa Fé do Sul, Olímpia, Monte Alto, Catanduva, São
José do Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, Fernandópolis e
Cardoso se reuniram na SEDE AS OAB – Rua Wenceslau Braz, 5 –
em Araçatuba/SP para discutir o planejamento estratégico do PV
e expectativa para as eleições 2014.
No período da tarde, foi a vez de Araraquara receber ativistas
e dirigentes de Hortolândia, Americana, Santa Bárbara d’Oeste,
Piracicaba, Rio Claro, Cordeirópolis, Limeira, Jaguariuna,
Amparo, Itapetininga, Itapeva, Campina do Monte Alegre,
Paranapanema, Socorro, Serra Negra, Mogi Mirim, Mogi Guaçu,
São João da Boa Vista, Araras, Pirassununga, Sertãozinho,
Jaboticabal, São Manuel, Lenções Paulista, Bauru, Barra
Bonita, Jaú, Ibitinga, Araraquara, São Carlos, Lins, Novo
Horizonte, Matão, Taquaritinga, Guaira, Miguelópolis,
Barretos, Bebedouro, Batatais, Franca, Ribeirão Preto, Mococa.
O evento ocorreu CLUBE 27 DE OUTUBRO- Rua Nove de Julho, 1.856
– no Centro de Araraquara/SP. Também marcaram presença no
evento: o presidente estadual do PV/SP – Marcos Belizário,
presidente municipal do PV São Paulo- Carlos Galeão Camacho,
além dos deputados Dr. Ulysses Tassinare, Chico Sardelli,
vereadora Edna Martins entre tantos outros dirigentes.
O postulante ao governo estadual de São Paulo, Gilberto
Natalini, esteve presente nos dois eventos, concedeu
entrevista para a imprensa local e aproveitou ainda para
discutir plano de governo e eleições 2014. “Nós estamos
organizando o trabalho, mobilizando as pessoas, mobilizando o
partido e os apoiadores do partido verde e estamos tendo muito
sucesso nessa empreitada. Nós do PV, temos a oportunidade de
mostrar outra cara para o Brasil e mostrar o nosso ideário
político, as nossas propostas políticas, e é isso que
faremos”.
Os eventos tiveram como objetivo resolver questões pontuais

sobre o quadro oficial de candidatos que será apresentado na
Convenção Estadual do PV-SP, que ocorre no próximo dia 15 de
junho, na capital paulista.
Serviço:
Convenção Estadual do PV
Espaço Hakka- Rua São João, 460- Liberdade
15/06- 10h
Artigo da Semana
Comprometidos com o meio ambiente
*Chico Sardelli
A data não é para ser comemorada, mas despertar em cada um a
consciência de que todos somos fundamentais para a preservação
do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado
desde 1972, em 5 de junho, por iniciativa da ONU (Organização
das Nações Unidas) com o objetivo de alertar a população
mundial e os governos para os riscos da nossa negligência com
a natureza.
Na semana do Dia do Meio Ambiente vemos a mobilização nos
municípios com a realização de diversos eventos para marcar a
data. Iniciativas muitas vezes simples, como um passeio
ciclístico ou um plantio de mudas de árvores, mas que cumprem
o importante papel de chamar a atenção da comunidade para a
degradação que está ocorrendo no meio ambiente.
A estiagem de água no Estado de São Paulo, por exemplo,
atípica para os primeiros meses do ano, é uma mostra das
mudanças no clima provocadas pelo homem. A situação do sistema
Cantareira é de grande preocupação. As represas JaguariJacareí, na região de Bragança Paulista, que respondem por
cerca de 80% da capacidade máxima do sistema Cantareira,
atingiram o limite mínimo de captação de água pela Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), ou
seja, 0% do volume útil armazenado. Assim, a retirada de água

desses reservatórios só pode ser feita agora por meio do
bombeamento do “volume morto”, que fica represado abaixo do
nível das comportas.
Mesmo vendo as represas com baixo nível de água, parece que
muitos não estão acreditando no risco da falta de água e
continuam desperdiçando esse bem tão precioso, lavando carros
e calçadas, demorando no banho, não reaproveitando a água da
lavagem de roupas, não consertando torneiras com vazamentos,
enfim, sem mudar de atitude. A previsão é que a estiagem
continue, aumentando a possibilidade de desabastecimento.
Precisamos proteger os recursos naturais para termos qualidade
de vida hoje e também pensando nas próximas gerações. Faço
minha parte como cidadão e, enquanto parlamentar, tenho
procurado dar minha contribuição também por meio da elaboração
de projetos de lei. Destaco duas leis já em vigor, que tratam
da destinação final, ambientalmente adequada, das embalagens
de óleos lubrificantes nos postos de combustíveis e também a
que institui o Programa de Proteção e Conservação às Nascentes
de Águas. Outras propostas que visam a preservar o meio
ambiente continuam em tramitação na Assembleia Legislativa.
Os governos precisam adotar políticas sérias em relação às
mudanças climáticas, assim como os municípios devem promover
ações e programas para um desenvolvimento sustentável e a
população em geral mudar seus hábitos para diminuir a poluição
e o consumo de água. O comprometimento deve ser de todos para
vivermos bem hoje e termos um futuro melhor.
* Boletim produzido pela Assessoria de Imprensa do Gabinete da
Liderança do Partido Verde na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo.
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