Giro
pelo
Interior:
‘PV
trabalha
por
toda
a
sociedade’, diz Natalini

O candidato do Partido Verde ao Governo do Estado de São
Paulo, Gilberto Natalini – 43, cumpriu agenda no interior
neste fim de semana. No sábado (02.08), participou da
inauguração do Comitê Eleitoral de Osvaldo Francheschi, em
Jaú. Lá, reuniu-se com aitivistas e discutiu propostas de seu
Programa de Governo. Também se fizeram presentes os candidato
a deputado estadual Lampião, Bragatto e Chico Sardelli.

Ainda no sábado, em Presidente Prudente, Natalini prestigiou o
lançamento do Comitê do candidato a deputado federal, Nelson
Bugalho. Na ocasião, defendeu o enxugamento da máquina
administrativa do Governo Paulista. “Queremos eficiência e
respeito aos recursos públicos. Desenvolvimento econômico e

social, mas com respeito à natureza e à vida”, salientou.

Na manhã de domingo (03.08), Natalini foi a Ribeirão Preto, juntamente com o
candidato ao Senado pelo PV-SP, Kaká Werá, para o lançamento das campanhas
dos candidatos a deputado federal André Rondini e deputado estadual, Maurício
Balieiro Lodi. Também marcaram presença os candidatos Raul Vicentini, Dra.
Angela e Carlos Berque. Na ocasião, Natalini argumentou que “ética,
desenvolvimento

sustentável

e

qualidade

de

vida

são

bandeiras

que

apresentamos aos paulistas. Uma forma diferente de agir na política. O PV
trabalha por toda a sociedade, preservando e recuperando o meio ambiente e
da natureza”.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Natialini Governador 43
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Beto Trícoli visita Monte
Alegre
do
Sul
e
será
homenageado em Atibáia

O deputado estadual Beto Trícoli (PV) será homenageado com
Moção de Congratulações pelos serviços prestados como cidadão
e político no município, em sessão solene da Câmara de
Atibaia, na próxima segunda-feira (04/08). O deputado também
vai prestar contas do mandato. Em pronunciamento o parlamentar
agradeceu obrigado ao vereador Paulo Catta-Preta pela proposta
da homenagem, aos vereadores Dr. Ubiratan Oliveira, Daniel
Martini, Paulo Jesus, Adriano Bedore, Jorge de Jesus, Rodrigo
Parras e Dedel, por endossarem a iniciativa e aos demais edis
pela aprovação unânime da moção.
Visita à Monte Alegre do Sul

Em nova visita ao município de Monte Alegre do Sul, na sextafeira, se reuniu com o prefeito Carlos Alberto de Aguiar e o
vice Silvio Fanti. Em pauta, diversos assuntos, principalmente
nas áreas da educação e saúde. O deputado tratou ainda da
destinação de emendas parlamentares ao município e reafirmou

que seu mandato está à disposição.
Fonte: Assessoria de Imprensa da Liderança do Partido Verde na
ALESP

