Quintana faz reflorestamento
em
áreas
de
preservação
permanentes

O prefeito de Quintana, Nilton Silverio, através da Secretaria
do Meio Ambiente, em parceria com o “Projeto Jovem Agricultor
do Futuro”, deu início ao plantio de árvores nativa em área de
APP – Área de Preservação Permanente localizadas no município.
Nesta primeira etapa foram plantadas 300 mudas, por Jovens
alunos com idade entre 14 a 17 anos, sob a responsabilidade do
Instrutor técnico Lucas Tedesco, com apoio da Instrutora
pedagógica Lucia Corradi e também da Técnica de Meio Ambiente
Sandra Ferreira.
Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Quintana
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeitura
realiza
1º
Seminário de Turismo de São
Bento do Sapucaí

A Estância Turística de São Bento do Sapucaí foi palco de um
dia voltado para o turismo, promovendo discussões sobre a área
e todas as suas vertentes. O “I Seminário de Turismo de São
Bento do Sapucaí”, ocorreu no último dia 31, no Auditório do
Paço Municipal Professor Dr. Miguel Reale, foi organizado pela
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvido Econômico,
Fundação Florestal e ABET (Agência Brasileira de Engenharia
Turística). O evento foi prestigiado por aproximadamente 50
pessoas ligadas à sociedade civil, poder público e iniciativa
privada.
Dentre os temas abordados, foram apresentados e debatidos:
“Turismo inserido nas escolas”, com Derlene Calpacci;
“Município Verde e Azul” com a Secretária Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Maria Beatriz (Billy);
“Regionalização do Turismo, importância dos MITs, Ranqueamento
das Estâncias e a Importância do COMTUR”, com Vanilson Feckert
(da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo); “Turismo
Sustentável/Ecoturismo”, com Waldir Joel (Fundação Florestal);
e “Apresentação do Plano Diretor de Turismo” (Dener Fonseca).

Também houve discussões sobre o Turismo no Município, com o
COMTUR e lideranças d comunidade local.
O evento foi finalizado com sucesso, no período da noite, com
um coquetel na Casa da Cultura.
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo e
Des. Econômico, agradece a todos os palestrantes e
participantes, que fizeram deste primeiro seminário um grande
evento.
Fonte: Assessoria de Imprensa – Pref. Estância Turística de
São Bento do Sapucaí
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde –São Paulo

Prefeitura de Salmorão têm
novo portal na Internet

Com a finalidade de dar maior acessibilidade e transparência
aos atos municipais, o Prefeito Municipal de Salmourão, Ailson

José de Almeida (PV) colocou em operação um novo portal sobre
a cidade na internet.
O portal foi construído com tecnologia zope/plone, tendo como
base o portal modelo 3.0 implementado pelo Programa Interlegis
do Senado Federal e direcionado primeiramente para o uso em
câmaras municipais. Como trata-se de um produto de código
aberto, o Interlegis autoriza sua utilização também por outros
órgãos da administração pública, o que diminui muito o custo
de implantação para a prefeitura.
O portal contempla a Lei de Acesso a Informação com a
disponibilização das informações prescritas pela referida lei
e foi implantada a ouvidoria como um canal eletrônico para
pedido de informação. Outras ferramentas importantes são o
Portal da Transparência e o acesso a grande parte da
legislação municipal.
A implantação ainda está em sua fase inicial e muitas
melhorias serão disponibilizadas para os usuários no futuro. O
prefeito espera que essa ferramenta seja útil para a população
e que está participe cada vez mais da administração municipal
para que, juntos, possamos construir o futuro de nosso
município.
Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Saumorão
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeito de São João do Pau

d’Alho
nomeia
Conselho
Municipal do Meio Ambiente

O Prefeito Municipal de São João do Pau d’Alho, Fernando
Barberino (PV) nomeou os novos membros do Conselho Municipal
de Meio Ambiente, em reunião realizada na Câmara Municipal, no
início do mês.
Nos assuntos de sua competência do órgão cabe ao órgão tomar
decisões, tendo caráter deliberativo, consultivo e normativo,
propor a política ambiental do município e fiscalizar o seu
cumprimento; analisar e, se for o caso, conceder licenças
ambientais para atividades potencialmente poluidoras em âmbito
municipal (apenas o conselhos estaduais de São Paulo e Minas
Gerais possuem essa competência); promover a educação
ambiental; propor a criação de normas legais, bem como a
adequação e regulamentação de leis, padrões e normas
municipais, estaduais e federais; opinar sobre aspectos
ambientais de políticas estaduais ou federais que tenham

impactos sobre o município; receber e apurar denúncias feitas
pela população sobre degradação ambiental, sugerindo à
Prefeitura as providências cabíveis.
Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de São João do Pau
d’Alho.
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Taciba leva cinema e teatro
para estudantes

O prefeito de Taciba, Alair Antônio Batista (PV) viabilizou a
realizaçãodo “Projeto Estradafora”, que levou sessões de
cinema e teatro voltados à rede municipal de ensino, que
compreendem estudante com idade de 04 a 10 anos.
Realizado pela ONG Teatro de Tábuas, com patrocínio da Rio
Paranapanema Energia, via Lei Rouanet, o projeto retomou sua

circulação pela Bacia do Paranapanema, agora em 2017, com nova
programação.
A sala móvel de apresentações, climatizada e com capacidade
para 140 espectadores passou pela Praça da Matriz, em Taciba.
A Secretária Municipal de Educação, Denise Pessinin,
juntamente com o Diretor de Cultura da cidade, Wisley de
Moura, acompanhou o primeiro dia de apresentações e disse que
as crianças ficaram “maravilhadas” com a estrutura e se
divertiram bastante, acrescentando que “o projeto trabalha
questões pertinentes aos conteúdos abordados em sala de aula.
São atividades lúdicas, complementares, que contribuem para a
aprendizagem das crianças. Para nós, é uma ótima oportunidade
educativa e estamos muito felizes em receber a programação”,
comentou a secretária.
Fonte: Assessoria de imprensa – Prefeitura de Taciba
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Senador
Torrinha

italiano

visita

Fausto Longo, senador italiano eleito pela comunidade da
América do Sul, visitou Torrinha e outras cidades da Região.
Na prefeitura de Torrinha foi realizada uma recepção por
membros de entidades da cidade e vereadores, tendo como tema o
desenvolvimento e formas de melhorar ainda mais a qualidade de
vida das pessoas, oportunidade que o parlamentar se colocou a
disposição do município.
Após a recepção, uma visita ao Mosteiro do Paraíso para
conhecer também a cultura e outras riquezas da cidade. Depois
de um pequeno tour, a comitiva, composta por convidados e
prefeitos da região participaram de um almoço. Na oportunidade
o senador foi convidado pelo Prefeito Ronaldo Gasparelo (PV) à
experimentar o Café torrinhense e foi também presenteado com
uma cesta recheada de produtos produzidos no próprio Mosteiro
(chocolates e café em pó).
A visita do senador Fausto Longo foi muito importante, além de
apresentar novas ideias e formas de se fazer um bom governo,
passou ótimas mensagens e desejou muito sucesso na gestão,
elogiando a cidade, as pessoas e a receptividade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Torrinha
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeitura de Tupã
projeto Educacional

lança

Na última sexta-feira (9/06), o prefeito de Tupã, Jose Ricardo
Raymundo (PV), por meio da Secretaria Municipal de Educação,
lançou no Salão do Clube dos Comerciários da cidade o projeto
“#Soumaiseducação – Não vai faltar futuro”. Na oportunidade
estiveram presentes autoridades locais, representantes da Rede
Estadual de Educação, empresários, membros do Legislativo,
entre outros convidados.
O projeto faz parte das metas para tornar a educação em Tupã
mais efetiva, complementando o ensino da rede municipal.
Segundo o secretário Municipal de educação, Mauro Guerra, para
a educação de qualidade ainda existe, não só em Tupã, mas no
país inteiro, vários desafios. A primeira atividade efetiva
dentro do projeto foi à Olimpíada Municipal de Matemática, da
qual a cerimonia de premiação foi realizada junto com o
lançamento do projeto “#Soumaiseducação – Não vai faltar
futuro. A ideia principal do projeto é unir todos os segmentos
da sociedade em favor da educação. Os comerciantes e
empresários podem se transformar em parceiros da educação,

apoiando todas as competições que serão desenvolvidas nas
escolas.
Futuro
O secretário de Educação relevou que, como parte do projeto,
nos meses de junho e outubro, todos os alunos serão testados
por meio de simulados, que irá traçar um diagnostico de como
anda o ensino no município. No 2º semestre a competição será
de redação, avaliando também a língua portuguesa. Também serão
envolvidas as instituições religiosas com a criação do projeto
denominado “Pais de valor”. Nesta modalidade as escolas serão
utilizadas para levar aos pais o apoio na criação dos filhos e
na importância do estudo para a mudança de vida.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de
Tupã
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde –São Paulo

