Partido Verde da Região Oeste
Paulista recebe Natalini

O vereador e médico Gilberto Natalini (PV-Capital), postulante
ao governo paulista na convenção do Partido Verde, foi
recebido por dirigentes, ativistas e simpatizantes na Região
Oeste-Paulista, nos dias 14 e 15 de fevereiro. “Estivemos em
Presidente Prudente, Alvares Machado, Andradina e Araçatuba:
uma viagem boa na mobilização do PV e aliados para os desafios
de 2014”, afirmou Natalini.

Presidente Prudente
O giro pela região começou em Presidente Prudente com a
recepção calorosa dos verdes e caminhada pelo calçadão do
centro da cidade. Na Rádio Comercial, Natalini falou sobre a
experiência como presidente da Comissão Municipal da Verdade
na capital. Questionado sobre o convite do Partido Verde para
disputar as eleições deste ano, Natalini explicou que
é postulante ao governo paulista na convenção do Partido Verde
a convite da legenda. “Fui convidado e aceitei o desafio.
Vamos trabalhar com o Partido para nos fortalecer para a
luta”, afirmou.
No periodo da tarde, na Câmara de Vereadores de Presidente
Prudente, dirigentes, militantes e simpatizantes verdes
receberam o vereador para uma conversa sobre os valores e
desafios da legenda para este ano eleitoral. Estiveram
presentes, entre outros, os vereadores do PV de Teodoro
Sampaio, Edilson Rodrigues e Claudecy dos Santos; de
Narandiba, Danillo Carvalho dos Santos; os coordenadores de
Bacia 21, Wilson Júnior; de Presidente Venceslau, Lucimara de
Assis e Orlando de Assis.
À noite, no evento organizado pelo Partido Verde de Presidente

Prudente, denominado “Comissão da Verdade e Direitos
Fundamentais do Ser Humano”, Natalini ministrou palestra aos
convidados e contou sobre a experiência de presidir a Comissão
Municipal da Verdade Vladimir Herzog, na capital paulista. A
palestra contou com a participação especial do promotor de
Meio Ambiente e vice-presidente da Cetesb, Nelson Bugalho.
Álvares Machado
Na cidade ao lado, Álvares Machado, o
Fernandes (PV) recebeu Natalini. Na
problemas enfrentados pelas cidades
desafios para melhorar a administração

prefeito Horácio Cesar
pauta da conversa os
da região e quais os
pública.

Andradina
O sábado, dia 15, cerca de 100 pessoas, entre dirigentes,
aitivistas e simpatizantes do PV local receberam Natalini para
reunião, no centro de Andradina. Participaram, entre outras
autoridades: o dirigente estadual, Hélio Amorim; a deputada
estadual Regina Gonçalves (PV-SP); o coordenador de Bacia 19,
Edilson Gomes da Silva (Dil); os vereadores do PV Andradina,
Edgar Dourado Matos e Paulo Pereira de Assis; de Castilho,
Ailton Pereira de Souza e de Ilha Solteira, Kleber Barufi.
Natalini ainda concedeu entrevista ao Sistema Regional de
Comunicação (SRC-TV)
Andradina AM.
Araçatuba
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Em Araçatuba, na sede da OAB local, o vereador foi recebido em
uma reunião do PV com cerca de 50 pessoas. Entre os presentes
estavam: o dirigente estadual, Hélio Amorim; a deputado
estadual, Regina Gonçalves (PV-SP); os coordenadores da Bacia,
Walter dos Santos e Florisvaldo Lopes Dias; o vice-prefeito de
Santo Antônio do Aracanguá; Nivaldo Filipin (PV); os
vereadores de Santo Antônio do Aracanguá, Carlos da Silva e
Agnaldo Messias Braga; os vereadores Brejo Alegre, Alto
Alegre, entre outros.
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo
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Os ativistas do Partido Verde em todo o Brasil estão em festa.
Uma fumaça branca saiu da chaminé na sede da legenda em
Brasília e Eduardo Jorge Alves Sobrinho (PV-SP),
nome
apontado e preferido por dirigentes e ativistas desde meados
de 2013, foi referendado para ser o candidato da legenda à
Presidência da República.
Quem é o Eduardo Jorge – Breve histórico
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (64) é casado e pai de
seis filhos. Nasceu em Salvador (BA) e se formou médico, em
1973. Entre 1973 e 1974, como militante do PCBR, foi preso e
processado pela lei de segurança nacional. Durante 20 anos
(1983 a 2003) exerceu por várias legislaturas mandatos de
deputado estadual e federal pelo Partido dos Trabalhadores
(SP).
Foi deputado federal constituinte. Em 1991 propôs a remoção
das marcas comerciais de medicamentos, considerado o pontapé
inicial para os futuros medicamentos genéricos. É autor da
legislação constitucional sobre seguridade social (Saúde,
Previdência e Assistência Social) e autor ou co-autor de leis
brasileiras que regulamentam os medicamentos genéricos, o
planejamento familiar e a esterilização voluntária, das leis
de vinculação de recursos orçamentários para o SUS e de
restrição ao uso do amianto, bem como da lei orgânica da
assistência social.

Por duas vezes foi Secretário Municipal de Saúde da cidade de
São Paulo: no governo de Luiza Erundina, entre 1989 e 1990, e
no início da gestão de Marta Suplicy, de 2001 a 2002. Deixou o
PT e, em 2003, filiou-se ao Partido Verde. De 2005 a 2012 foi
Secretário do Verde e do Meio Ambiente do município de São
Paulo, nas gestões de José Serra e Gilberto Kassab,
respectivamente.
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Projeto Biodiesel Osasco é
reconhecido como uma das
melhores práticas em prol das
águas do estado de São Paulo

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo (SMA)
acaba de lançar o livro “Ações municipais para proteção das
águas no Estado de São Paulo” onde são destacados 24

municípios com experiências bem sucedidas em prol dos recursos
hídricos, dentre eles o Projeto Biodiesel, desenvolvido em
Osasco pela Secretaria de Meio Ambiente.
A publicação visa repartir com os mais de 600 municípios do
estado as boas experiências adotadas para a proteção da água e
fomentar experiências em prol da melhoria da gestão ambiental.
No livro são apresentadas 27 experiências desenvolvidas por 24
cidades e em quatro eixos temáticos para enfrentamento de
eventos extremos (proteção das águas, educação ambiental,
saneamento ambiental e infraestrutura urbana e rural).
Para Carlos Marx, dirigente estadual do PV-SP, ambientalista e
secretário de Meio Ambiente de Osasco, o município ter sido
escolhido entre tantos trabalhos desenvolvidos é motivo de
orgulho e satisfação. “Fico muito feliz com a publicação,
principalmente pela possibilidade de inspirar outros gestores
públicos na busca contínua de ações voltadas ao cuidado com os
recursos naturais, em especial com a água. A educação
ambiental permeia todo o projeto Biodiesel, que promove a
reflexão, ações sustentáveis e desperta a importância da
responsabilidade ambiental na sociedade”, disse Marx.
A diminuição do despejo de óleo de cozinha usado no esgoto de
Osasco tem contribuído bastante para reduzir o entupimento das
tubulações das redes instaladas pela Sabesp. A empresa de
saneamento divulgou dados positivos da campanha de coleta
realizada no bairro de Presidente Altino.
Carlos Marx, ressalta que em 2014, o projeto prevê a
continuidade das atividades com adequações metodológicas de
acordo com o público, assim como o aumento dos pontos de
coleta. Em cerca de 900 pontos de coleta na cidade, já foram
coletados mais de 250 mil litros de óleo de cozinha,
encaminhados para a produção de biodiesel. Por meio do
projeto, o óleo de cozinha coletado é transformado em
biocombustível, deixando de poluir o meio ambiente, além de
contribuir com o desenvolvimento do país no que se refere à

produção de biodiesel – um combustível mais
ambientalmente, com menor emissão de poluentes.

limpo

Para estimular a participação da sociedade na campanha, além
do ganho ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente de Osasco
oferece ainda água sanitária, detergente, ou ainda óleo de
cozinha novo, na troca pelo óleo usado.
Por: Rose Cheque – PV Osasco
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Chico Sardelli quer biometria
para identificação de recémnascidos

O deputado estadual Chico Sardelli (PV-SP) apresentou o

projeto de lei nº 4/2014 na Assembleia Legislativa que
autoriza o Executivo a implantar e operacionalizar sistema
biométrico de identificação dos recém-nascidos nos hospitais e
maternidades públicos e privados do Estado de São Paulo. Esse
sistema consiste em um banco de dados civil, centralizado no
órgão estadual competente, vinculando as impressões digitais
das mãos e dos pés dos recém-nascidos às de suas mães.
A proposta determina ainda que as impressões digitais dos
recém-nascidos sejam colhidas por leitor biométrico
imediatamente após o nascimento, nos hospitais ou
maternidades.
“Pretendemos com esse projeto criar um sistema de
identificação mais eficiente do que o atualmente em vigor, que
consiste no registro de sua impressão plantar e digital. O
atual sistema de coleta de desenhos papilares dos pés com
tinta não é eficiente, uma vez que a coleta muitas vezes
inviabiliza a leitura técnica dos desenhos”, justifica o
deputado.
Sardelli ressalta ainda que o novo método servirá como fator
de prevenção na resolução de casos de subtração e troca de
bebês nas maternidades, podendo inclusive auxiliar nos casos
de abandono de recém-nascidos. A implantação de equipamentos
de biometria das impressões digitais aliada ao banco de dados
de recém-nascidos em aeroportos e rodoviárias também
facilitará a identificação da pessoa que acompanha um bebê ou
uma criança, em qualquer viagem, coibindo crimes contra os
mesmos.
Na opinião do deputado, a tecnologia deve reduzir os casos de
tráfico e roubo de bebês no Estado, já que, ao deixar a
maternidade, a mãe passará por um identificador biométrico que
irá informar se o bebê que ela leva é, de fato, o seu. Outros
Estados já estão adotando esse sistema, como Santa Catarina,
Paraná e Pernambuco. Com a nova tecnologia as crianças
passarão a receber um prontuário próprio, com os registros de
todos os dedos das mãos e informações sobre a mãe, evitando

que os bebês sejam registrados por pais diferentes.
Fonte: Assessoria de Imprensa Deputado Chico Sardelli
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Deputado
Lucena
entrega
relatório sobre contaminação
de chumbo

O deputado federal Roberto de Lucena (PV/SP) passou nesta
terça-feira (11/02) às mãos do ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves Filho, o relatório final do Grupo de
Trabalho (GT), instituído em 2013, na Câmara dos
Deputados, com a proposta de detalhar a grave situação de
décadas de contaminação por chumbo no município de Santo Amaro
da Purificação, no Estado da Bahia.
O GT, que foi presidido pelo deputado, concluiu um minucioso

relatório sobre a devastação causada pela Companhia Brasileira
de Chumbo (Cobrac), subsidiária da francesa Peñarroya Oxide
naquela região.
Além do relatório final do GT, Roberto de Lucena também
entregará ao ministro Garibaldi a Proposta de Fiscalização e
Controle (PFC) nº 149, de 2013 que, no âmbito da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias – CDHM, fiscalizará os órgãos da
administração direta e indireta da União responsáveis por
atender a população atingida por contaminação por chumbo e
outros metais pesados, por promover a recuperação ambiental
das áreas degradadas, e por responsabilizar a empresas
vinculadas à Sociedade Mineira e Metalúrgica de Peñarroya e
suas sucessoras pelo passivo sócio ambiental deixado
no Brasil.
A herança deixada pela empresa francesa Peñarroya Oxide para o
povo de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, se resume a 40
anos de violações aos direitos humanos e trabalhistas, de
agressão continua à saúde de toda uma população e de
irreparáveis prejuízos ambientais.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Deputado Roberto de Lucena
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Corrida de Bike em Capela do
Alto
reúne
centenas
de

ciclistas

Prestigiada e incentivada pelo prefeito Marcelo Soares da
Silva (PV), a 3º corrida “Clássica do Ciclismo 90 kms” reuniu
mais de 350 ciclistas no último dia 02 de fevereiro, na cidade
de Capela do Alto. Além de ciclistas iniciantes a corrida
trouxe renomados atletas e campeões atuais da modalidade. O
evento, organizado por Alexandre Torres, contou com apoio do
Departamento Municipal de Esportes do município.
Na categoria elite o percurso foi realizado em duas voltas
totalizando os 90 kms de corrida. O campeão na categoria elite
foi o atual bicampeão brasileiro no ranking de Estrada,
Rodrigo do Nascimento, que corre pela equipe de ciclismo de
Ribeirão Preto.
Durante a prova os competidores arrecadaram mais de 150 litros
de leite que foram doados ao Fundo Social de Solidariedade do
município.
Fonte: Assessoria de Imprensa de Capela do Alto
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeito de Cordeirópois quer
Consórcio
de
Integração
Regional

O prefeito Amarildo Zorzo (PV) participou, em Bragança
Paulista, do lançamento do Projeto de Integração Regional que
reúne dezenas de prefeitura de toda região do interior do
Estado. No dia 07 de fevereiro aconteceu outra reunião do
Consórcio, em Limeira.
As teve como objetivo criar um Consórcio Público entre os
municípios para as seguintes áreas de atuação: saneamento
ambiental, mobilidade, modernização administrativa, saúde,
educação, segurança, incremento das receitas municipais (ISS e
ITR), desenvolvimento local/regional, transparência da gestão
municipal, implantação e fortalecimento dos Regimes Próprios
de Previdência Social (RPPS) e Planos Plurianuais (PPAs)
regionais.
Depois de instituido, a principal área de atuação do Consórcio

será o Escritório de Projetos e Captação de Recursos (EPCR),
hoje situado em Bragança Paulista. A ideia é centralizar a
captação de recursos estaduais e federais para a criação e
elaboração de projetos para obras municipais e assim diminuir
as dificuldades dos gastos relativos aos custeios enfrentados
por todas as prefeituras e impor mais eficiência na gestão
municipal.
Zorzo argumentou que “é um projeto que vai ao encontro de
grande parte das prefeituras, já que tem como objetivo
diminuir custos e desenvolver projetos integrados que irão
influenciar na qualidade dos serviços oferecidos aos
munícipes”.
Fonte: Assessoria de Imprensa – P.M. Cordeirópolis
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeitura de Santa Bárbara
d’Oeste implanta Zona Azul
Digital

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), através
da secretaria de Trânsito na cidade, implantou mais uma nova
opção de pagamento de estacionamento em vias públicas (Zona
Azul Digital). Agora os usuários dos parquímetros, colocados
ao lado das vagas de estacionamento exisitentes em ruas e
avenidas do município, podem adquirir crédito pela internet
com comodidade e conforto, utilizando como forma de pagamento
cartão de crédito e habilitando as horas de estacionamento
pelo celular.
O novo sistema chamado “Vaga Inteligente” possibilita, além da
compra, o controle dos créditos no momento e local que o
usuário quiser, via internet.
Há diversas formas que os
usuários têm ao optar pelo “Vaga Inteligente”, pelo aplicativo
(gratuito para iOS e Android), pela internet do smartphone,
pelo telefone ou, ainda, por SMS.
Aplicativo
Para utilizar o novo serviço pelo smartphone é preciso se
cadastrar no site disponibilizado pelo prefeitura e baixar um
aplicativo. A partir disso é só carregar o programa com
créditos que podem ser pagos com cartão, no site ou no próprio
celular. O aplicativo define pelo GPS a posição do motorista
e registra por quanto tempo ele ficou parado na vaga. O
usuário pode ainda definir um tempo mínimo e programar um

alarme para avisá-lo do vencimento do horário. Além disso,
será possível acompanhar a lista de tíquetes emitida no dia e
o saldo de créditos. Não há necessidade de se preocupar com o
comprovante físico, uma vez que o agente de trânsito usa um
aparelho portátil com acesso online que permite confirmar o
tíquete virtual.
Os usuários ainda podem contar com o pagamento tradicional por
meio das máquinas, que também garante a autonomia do usuário
ao adquirir o tíquete. Nesse caso, há opções de pagamento em
moedas e cartão inteligente. O mesmo tíquete pode ser usado em
qualquer vaga até o vencimento do horário.
Fonte: Assessoria de imprensa P.M Santa Bárbara d’Oeste
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Fórum Estadual de Vereadores
define agenda para o grande
Encontro de Mococa

Os coordenadores do Fórum Estadual de Vereadores do Partido
Verde estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (10/02)
na Câmara Municipal de Campinas para definir toda a logística
do grande encontro de parlamentares da legenda, marcado para o
dia 5 de abril na cidade de Mococa.
O Fórum Estadual dos Vereadores do PV-SP, criado em Mairiporã
em outubro passado, tem como objetivo unir os vereadores para
que atuem como força política, em âmbito estadual,
fortalecendo a ação de cada parlamentar em seu município,
assim como possibilitar sua influência na política em nível
estadual e nacional nas ações de sustentabilidade.
Durante o encontro em Campinas, os coordenadores do Fórum
definiram a agenda oficial do evento em Mococa. Na parte da
manhã do dia 5 de abril, será realizado um ato político com a
presença de vereadores, prefeitos, deputados federais,
deputados estaduais, lideranças do partido e representantes da
executiva estadual do partido. Está programado ainda uma
palestra cujo tema será “O Vereador e o Meio Ambiente”, no
sentido de potencializar ainda mais a atuação de cada
parlamentar em seu município, já que o PV-SP tem hoje mais de
400 vereadores legislando em centenas de cidades do estado de
São Paulo.

Luiz Carlos Rossini, vereador em Campinas e anfitrião da
reunião preparatória, sugeriu a elaboração de um regimento
interno do Fórum, inserindo em seu texto toda a argumentação
teórica da atuação dessa entidade. Um texto base será
encaminhado a todos os parlamentares municipais que deverão
apresentar sugestões e modificações até o dia 30 de março, uma
semana antes do evento em Mococa.
A “Carta de Mococa”, como está sendo batizado o texto,
definirá as diretrizes básicas de atuação do Fórum, bem como
um “banco de projetos” na qual todos os vereadores do partido
poderão ter acesso, aproveitando boas ideias ou propostas bem
sucedidas implantadas em suas cidades de origem. “Precisamos
estar unidos. Só assim mostraremos a nossa força”, salientou
Rossini.
Outra proposta apresentada durante a reunião de organização do
Fórum foi a participação mais efetiva dos vereadores
paulistas, inclusive com representantes, junto ao diretório
estadual.
Além de Rossini, estiveram presentes na reunião os vereadores
Eduardo Barison (Mococa); Bruno Ganem (Indaiatuba); Donizete
Pereira (Santo André); Gustavo “Guti” Costa (Guarulhos);
Rogério “Cyborg” (São José dos Campos); Jessé Loures
(Sorocaba) e Adailton Sá (Hortolândia). Asssistiram a reunião,
o presidente do PV Campinas, Rogério Menezes; o dirigente
estadual, Hélio Amorim e o postulante ao cargo de governador
pelo PV-SP, Gilberto Natalini que, durante o dia, participou
de uma extensa agenda de entrevistas a veículos de comunicação
de Campinas.
Por: Roberto Cardinalli
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Bacia 21 se reúne em Ribeirão
Preto

Em um clima
festivo, com a participação de um bom número de diretórios
municipais, a coordenadoria da Bacia 21 se reuniu, no último
sábado (2), na cidade de Ribeirão Preto.
O tema central das discussões entre os diretórios municipais
foi o mesmo que vem acontecendo em todas as demais reuniões de
coordenadorias nos últimos meses: Eleições 2014.
O evento contou com a presença do presidente estadual do PVSP, Marco Antônio Mroz, entre outros dirigentes estaduais.
Também se fizeram presentes coordenadores e dirigentes de
outras bacias, além de um grupo de ativistas do PV-Capital que
se deslocou de ônibus fretado, exclusivamente para participar
do evento.
O ato também marcou a mudança de membros da direção municipal
do PV Ribeirão Preto. A presidência, exercida até então por
Maurício Balieiro Lodi, passará, a partir do dia 14/02, a ser
exercida pelo professor Edmur Eodair Manffrim. Lodi deixou a
presidência do PV-RP para disputar uma cadeira na Assembleia
Legislativa.

A reunião também
serviu para recepcionar o postulante ao cargo de governador
pela legenda, Gilberto Natalini, que cumpriu uma extensa
agenda a órgãos públicos e veículos de comunicação da cidade.
Natalini também participou de um debate com membros da OAB e
jornalistas sobre
o Relatório JK, que concluiu que o expresidente Juscelino Kubitschek foi assassinado, vítima de
conspiração, complô e atentado político na Rodovia Presidente
Dutra, em 22 de agosto de 1976.
No encerramento dos trabalhos, parte dos ativistas presentes à
reunião se reuniram no Quarteirão Paulista (Palace Hotel,
Teatro Pedro II e Pinguim), um dos principais atrativos
turísticos de Ribeirão Preto.

Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

