Araçoiaba da Serra terá verba
para educação ambiental

O Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio
Tietê (CBH-SMT) aprovou, na última semana, o projeto de
Educação Ambiental apresentado pela Prefeitura de Araçoiaba da
Serra, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente do município. A aplicação do projeto deve ser
iniciada em 2018, com recursos do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (Fehidro). O projeto envolve ações de proteção e
preservação permanente de nascentes da cidade.
Um total de R$ 176.400,00 serão investidos em ações de
educação ambiental. O projeto intitulado por “Programa de
Educação Ambiental como subsídio para o Plano de Restauração
Participativo de Áreas de Preservação Permanente de Nascentes
em Araçoiaba da Serra”, vai proporcionar a realização de
atividades que têm por objetivo fornecer dados importantes
para o aumento da proteção dos recursos hídricos, ações de
gestão e proteção ambiental para atuação da Prefeitura e da
sociedade como um todo.
O projeto proporcionará também conhecimento aos alunos da rede
pública municipal sobre os recursos hídricos existentes e visa

incentivar ações de proteção de nascentes, além de gerar
conhecimento a disponibilidade hídrica da cidade.
Fonte: Assessoria de
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Comissão do Meio Ambiente
aprova
PL
que
proíbe
a
construção
de
pequenas
centrais hidrelétricas no Rio
Pardo

Presidida pelo deputado Roberto Tripoli (PV), a Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia
Legislativa aprovou importante projeto em sua reunião desta
terça-feira, 29 de agosto. Trata-se do PL 198/2017, que proíbe

a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas em toda a
extensão do Rio Pardo. E houve um comprometimento no sentido
de lutar para que essa proposta tramite rapidamente e seja
aprovada no Plenário.
Também foi discutido requerimento, visando a realização de
audiência pública para debater a situação dos Institutos
(Botânico, Florestal e Geográfico) ligados à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente. Estavam presentes manifestantes
ligados aos institutos e o tema voltará à pauta na titular da
pasta. O deputado Roberto Tripoli frisou que é fundamental
abrir o debate com a sociedade sobre a situação dos institutos
e seus pesquisadores, com total transparência, até porque
esses organismos e seus profissionais realizam trabalhos
fundamentais para o meio ambiente e para as pessoas.
Os deputados da Comissão de Meio Ambiente aprovaram, ainda,
parecer do deputado Fernando Capez, favorável ao projeto
706/12 e contrário ao veto do governador. Esse PL restringe a
utilização de animais em atividades de ensino do Estado.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Gabinete Roberto Tripoli
Gabinete da Liderança do Partido Verde
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Claudio Turtelli – Assessoria Parlamentar/Comunicação

Projeto de Mendes Thame quer
regulamentar profissão de

designer

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 6808/17, do
deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP), que regulamenta
a profissão de designer. O texto define o designer como o
profissional que desempenha atividade especializada de caráter
técnico-científico, criativo e artístico para a elaboração de
projetos de sistemas, produtos e/ou mensagens visuais que
atendam às necessidades do usuário.
O Congresso já aprovou, em 2015, proposta regulamentando a
profissão de designer, mas o texto foi vetado pela expresidente Dilma Rousseff, e o veto, mantido pelos
parlamentares. Segundo a ex-presidente, o veto ocorreu por se
tratar de matéria inconstitucional, que contraria o artigo 5º,
o qual assegura o livre exercício de qualquer trabalho,
admitindo a imposição de restrições apenas quando houver a
possibilidade de ocorrer dano à sociedade.
Porém, para Mendes Thame, a regulamentação interessa ao
usuário final, o consumidor do produto. “Por não ser
regulamentado, o designer não é tecnicamente responsável pelo
que produz, seja um site, uma cadeira”, argumenta.
O deputado diz ainda que a regulamentação interessa ao poder
público. “Sem uma regulamentação, sem um registro

profissional, o poder público, seja municipal, estadual ou
federal, não pode comprar design por meio de licitação ou
concorrência pública, como preconiza a Lei de Licitações,
afirma.
Requisitos
De acordo com a nova proposta em tramitação, os designers
deverão ter graduação em design ou em áreas afins como
comunicação visual, desenho industrial, programação visual,
projeto de produto, design gráfico, design industrial, design
de moda e design de produto, em curso devidamente registrado e
reconhecido pelo Ministério da Educação. Diplomas obtidos no
exterior terão de ser revalidados no País.
Os profissionais habilitados poderão exercer a profissão após
registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Também poderão
se registrados como designers pessoas com mais de três anos de
profissão. A pessoa física ou jurídica que usar a denominação
designer ou empresa de design sem cumprir os critérios
estabelecidos estará sujeita à advertência, após denúncia ao
órgão fiscalizador, com um prazo de 180 dias para regularizar
sua situação. Esgotado esse prazo, estará sujeita às sanções
previstas na Lei das Contravenções Penais.
Atribuições
O texto reconhece como atribuições do designer:
– planejamento e projeto de sistemas, produtos ou mensagens
visuais ligados aos respectivos processos de produção
industrial objetivando assegurar sua funcionalidade
ergonômica, sua correta utilização, qualidade técnica e
estética, e racionalização estrutural;
– projetos, aperfeiçoamento, formulação, reformulação e
elaboração de desenhos industriais ou sistemas visuais sob a
forma de desenhos, diagramas, memoriais, maquetes, artes
finais digitais, protótipos e outras formas de representação

bi e tridimensionais;
– estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias,
perícias, pareceres e divulgação de caráter técnico-científico
ou cultural no âmbito de sua formação profissional;
– pesquisas e ensaios, experimentações em seu campo de
atividade e em campos correlatos, quando atuar em equipes
multidisciplinares;
– desempenho de cargos e funções em entidades públicas e
privadas cujas atividades envolvam desenvolvimento e/ou gestão
na área de design;
– coordenação, direção, fiscalização, orientação, consultoria,
assessoria e execução de serviços ou assuntos de seu campo de
atividade;
– exercício do magistério em disciplinas em que o profissional
esteja adequadamente habilitado;
– desempenho de cargos, funções e comissões em entidades
estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e de
economia privada.
Tramitação
A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte:
Assessoria de imprensa do Gabinete do deputado Mendes Thame
Gabinete da Liderança do Partido Verde
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Claudio Turtelli – Assessoria Parlamentar/Comunicação

Sardelli reúne 25 municípios
com diretor da Univesp

Prefeitos, secretários e vereadores trouxeram
intenção para ter a universidade pública

carta

de

Autoridades de 25 municípios estiveram hoje (17/08) no
escritório regional do deputado estadual Chico Sardelli (PV)
entregando uma carta de intenção ao diretor administrativo da
Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), Ricardo
Bocalon, para que a cidade seja um polo da instituição. Os
cursos de graduação oferecidos gratuitamente são pedagogia,
licenciatura em matemática, engenharia de produção e
engenharia da computação. Para o próximo ano também serão
implantados os cursos de tecnologia em gestão pública e
tecnologia em jogos virtuais.
Os municípios que demonstraram interesse em ter a universidade
pública virtual foram: Americana, Santa Bárbara d´Oeste, Nova
Odessa, Hortolândia, Sumaré, Limeira, Artur Nogueira,
Cosmópolis, Iracemápolis, Cordeirópolis, Leme, Rio Claro, Rio
das Pedras, Cerquilho, Tatuí, Tietê, Iperó, Araçoiaba da
Serra, Conchas, Charqueada, São Pedro, Jaguariúna, Casa
Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Espírito Santo do Pinhal.
Ricardo Bocalon agradeceu a iniciativa do deputado em reunir
os municípios da região para receber a carta de intenção e

esclarecer as dúvidas dos gestores públicos. A contrapartida
da Prefeitura é oferecer sala de aula com 50 computadores, ou
duas salas com 25 computadores cada, e um professor efetivo
para coordenar o polo.
Os professores dos cursos são da USP, Unicamp, Unesp e Centro
Paula Souza. São oferecidas 50 vagas para cada curso, com
aulas presenciais a cada 15 dias. Mas o polo funciona de
segunda à sexta-feira, no período noturno, para que os alunos
possam estudar, fazer pesquisas e exercícios, caso não tenham
condições de fazer em casa.
“Meu papel como deputado é diminuir a distância entre o
governo e as cidades. Hoje trazemos uma boa notícia para os
prefeitos, vereadores e secretários municipais, que é a
possibilidade de ter uma universidade gratuita, com baixo
custo, pois é o governo quem mantém todo o funcionamento. Os
alunos também só pagam a taxa para prestar o vestibular e a
realização do curso de graduação, de alto nível e qualidade, é
totalmente gratuita”, comentou Sardelli.
O prefeito de Santa Bárbara d´Oeste, Denis Andia, também
ressaltou o empenho do deputado em promover esse encontro com
os municípios com a presença do diretor da Univesp. “O Chico
tem um espírito vocacionado para a vida pública, trazendo esse
processo para todos nós, sem que nós tivéssemos pedido ou
esperássemos. Isso é a tradução do verdadeiro homem público
que busca detectar nas comunidades aquilo que elas necessitam.
Nesses tempos tão difíceis que passamos, ter uma oportunidade
e novidade como essa é algo único, que temos que aproveitar.
Agradeço também ao Ricardo Bocalon, ao vice-governador Márcio
França, que é o grande articulador desse projeto e a expansão
da Univesp, ao governador Geraldo Alckmin por olhar para
interior”.
O plano do governo é levar a universidade pública para os
municípios menores, abrindo mais 100 polos em 2018. O
chamamento público para as cidades confirmarem seu interesse

deve acontecer no início de outubro. O próximo vestibular será
em janeiro, para início das aulas em fevereiro. “Esse projeto
do governo do Estado é inovador e vai revolucionar a história
do ensino superior no Brasil. Acabamos de gerar mais 16 mil
vagas, começando agora em agosto, e para 2018 serão 30 mil
vagas e mais 15 mil vagas no segundo semestre, somando mais de
60 mil vagas”, completou.
Fonte:
Assessoria de imprensa do Gabinete do deputado Chico Sardelli
Gabinete da Liderança do Partido Verde
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Claudio Turtelli – Assessoria Parlamentar/Comunicação

Reivindicação de Giriboni:
Obras da SP 249 é confirmada
por
Secretário
dos
Transportes

Em reunião com o secretário de Logística e Transportes,
Laurence Casagrande Lourenço, o líder do PV na Assembleia
Legislativa, deputado Edson Giriboni (PV), apresentou as
principais demandas da região sudoeste e do Vale do Ribeira em
relação às estradas.
No encontro o secretário confirmou ao deputado que as obras da
SP 249, no trecho entre Apiaí e Ribeirão Branco, uma antiga
reivindicação do deputado, serão reiniciadas nos próximos
dias. Giriboni aproveitou o encontro para reiterar a
solicitação de perenização da SP 275, de Riversul a Itaberá; a
recuperação da SP165, de Apiaí até Iporanga, assim como da
vicinal que vai de Apiaí até Itaóca e de Apiaí até Barra do
Chapéu. O deputado também solicitou o recapeamento da SP 268,
de Angatuba a Itatinga e da estrada que liga a rodovia Raposo
Tavares até o Distrito do Rechã em Itapetininga. A vicinal que
liga Quadra à Rodovia Castello Branco, que se encontra em
péssimo estado de conservação, foi outro assunto debatido. E
sobre a publicação da licitação para recuperação do trecho que
falta da Raposo Tavares, o secretário confirmou que deve
acontecer na primeira semana de setembro, faltando apenas o
sinal positivo da sede do Banco Mundial, em Washington.
“O deputado trouxe alguns pedidos e vamos estudar, com o seu
apoio, para estabelecer algumas parcerias com as prefeituras
de forma a agilizar os projetos”, disse o secretário.
“Noticias boas, como a retomada das obras da SP 249, entre
Apiaí e Ribeirão Branco e a confirmação que a SP 250, entre
Capão Bonito até Ribeira, no começo do ano começa a ser
entregue, também tivemos a garantia do secretário que vai
acompanhar de perto alguma sobra orçamentária para incluir
algumas estradas da nossa região”, declarou Giriboni ao final
do encontro.
Fonte:
Assessoria de imprensa do Gabinete do deputado Edson Giriboni

Gabinete da Liderança do Partido Verde
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Claudio Turtelli – Assessoria Parlamentar/Comunicação

Taciba recolhe embalagens
tóxicas de produtores rurais

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de
Taciba, em parceria com a ARPEV (Associação Regional de
Recebimento e Prensagem de Embalagens Vazias), realizou um
encontro para conscientizar os produtores rurais da cidade
sobre a importância da devolução das embalagens de agrotóxicos
e a forma correta de descartes das mesmas.
O prefeito Alair Antonio Batista (PV) vem acompanhando os
trabalhos realizados junto aos agricultores e pecuaristas do
município que tiveram uma semana de preparação para a entrega
das embalagens (frascos, pacotes, galões, entre outros).
No último dia 16 de agosto as devoluções ocorreram no barracão
da prefeitura e foram recebidas aproximadamente uma tonelada
de embalagens vazias.
Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura Municipal de Taciba

Secretaria Estadual de Comunicação
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Carapicuíba
Ecoponto

tem

mais

um

A Prefeitura de Carapicuíba têm trabalhado intensamente para
sanar um dos maiores problemas enfrentado na cidade – o
descarte incorreto de entulho e demais materiais inutilizados.
O governo municipal desenvolveu diversas atividades e
programas que possuem como principal objetivo a limpeza e a
conscientização de toda população.
E em mais uma ação, no último sábado, 26, a Secretaria de
Obras e Serviços Municipais, inaugurou na cidade o Ecoponto da
Aldeia. Instalado na regional da Aldeia de Carapicuíba, o
local oferece mais uma opção para o descarte legal de material
reciclável.
Com a inauguração, a cidade passa a contar, a partir desta

semana, com o total de cinco Ecopontos em operação
distribuídos em diferentes bairros e assim como os demais, o
Ecoponto da Aldeia permite aos moradores o descarte gratuito
de entulho, madeira, móveis, pneus, eletrodomésticos e
eletrônicos velhos ou quebrados.
“Sofremos com o acúmulo de entulhos descartados em ruas,
praças e terrenos baldios de Carapicuíba. Esta ação traz
sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública, além de
prejudicar a nossa cidade. Por isso estamos trabalhando nesta
questão e trazendo aos moradores opções para o descarte
correto. Leve seu entulho ensacado e material reciclável aos
Ecopontos, contamos com a colaboração de todos para mantermos
nossa cidade limpa”, ressaltou o prefeito Marcos Neves (PV).
Fonte: Assessoria
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Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeitura de Caçapava alerta
para
lixo
descartado
irregularmente

Quem nunca se deparou com lixo jogado irregularmente em
terrenos baldios da cidade? Móveis sem uso, pedaços de
madeira, pneus, são resíduos infelizmente encontrados em
diversas regiões, colocando a saúde pública em risco.
O descarte irregular de resíduos é crime, previsto na Lei
municipal de Caçapava 3805/2000. A população tem papel
fundamental para evitar que o lixo seja descartado em lugares
irregulares, por isso, a Prefeitura de Caçapava conta com o
apoio de todos, não jogue lixo em lugares inadequados e
denuncie. Em Caçapava, o DSM faz o recolhimento e dá
destinação final ambientalmente adequada aos resíduos do
município.
Na última semana a equipe do DSM, coletou cerca de 250 pneus
inservíveis na estrada dos Areeiros. Os pneus foram
encaminhados para uma empresa de reciclagem, mas com o
dinheiro aplicado pelo município no recolhimento desses
materiais seria possível investir em outros serviços
essenciais aos cidadãos. Outro problema é os danos ao meio
ambiente, um pneu pode demorar até 600 anos para se decompor

naturalmente, além de permitir a reprodução do mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da dengue, quando depositado em locais
impróprios acumulando água.
Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura Municipal de Caçapava
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Práticas
sustentáveis
na
agropecuária de São Bento do
Sapucaí

O prefeito de São Bento do Sapucaí, Ronaldo Rivelino Venâncio
(PV) está entusiasmado com o Encontro sobre Práticas
Sustentáveis na Agricultura, que será realizado na CATI
durante todo o dia 13 de setembro próximo.
As inscrições para participação no evento se encerram no
próximo dia 12 e poderão ser realizadas na Casa da Agricultura
ou mesmo por e-mail.

Serviço:
Encontro sobre Práticas Sustentáveis na Agropecuária
Local: N.P.M de São Bento do Sapucaí – Fazenda do Estado- CATI
Data: 13 de Setembro de 2017 (Quarta Feira)
Horário: das 8h às 17 horas
Período da manhã
PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE MANEJO SUSTENTÁVEL DO SOLO E MANEJO
DA ADUBAÇÃO VERDE – Sebastião Wilson Tivelli- APTA- São Roque
Período da tarde
MANEJO ECOLÓGICO DA PASTAGEMPeranovichi e Lima- Akarui

SISTEMA

VOISIN

–

Lucas

EXPERIÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VOISIN – Produtor Rural
de São Luiz do Paraitinga
USO DA HOMEOPATIA NO REBANHO BOVINO – Maria Beatriz CoelhoS.A.M.A.- Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
INSCRIÇÕES: Até o dia 12/09. Poderão ser realizadas das
seguintes formas:
E-mail:
ca.saobentodosapucai@cati.sp.gov.br,
sofamosa@uolcom.br
Pelos telefones: (12) 39711316 e watsapp (12) 997753631
Na Casa da Agricultura de São Bento do Sapucaí – VAGAS
LIMITADAS!
Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura Municipal de São
Bento do Sapucaí
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Novos membros do CONDEMA são
empossados em Magda

Depois de empossados os membros do CONDEMA colocaram em
discussão as seguintes pautas: Planejamento de ações do 3 º
ciclo do PMVA 2017, resultados e continuidade da campanha da
leishmaniose, discussão da Campanha Maratona Contra o
Escorpião, como se proteger-se. A reunião foi considerada um
sucesso e será realizada mensalmente na última sexta-feira de
cada mês.
Sete instituições públicas e privadas compõem o COMDEMA. Os
conselheiros ambientais prestam relevantes serviços à política
ambiental. Desenvolvem ações efetivas de cuidado com o meio
ambiente definem políticas, editam resoluções e deliberações
que regulamentam temas críticos sendo um canal de ação
extremamente importante.
Novos Conselheiros do CONDEMA de MAGDA:
Valter Filiar – Presidente; Emanuel Gonçalves Lóis – Vice-

Presidente; Aparecido de Assis dos Santos-Secretário, Andressa
dos Santos – Vice- secretária; Keli Carina Belatti Alves
Batello- Tesoureira; Patricia Caruso Dourado- Vice- tesoureira
e aos membros Rosângela Castardi, Ivan José Peria, Fabiano
Gonçalves Nicolau, Aparecido Porfírio de Azevedo, Márcio
Leandro Teixeira, Ademar Nossa, Isac Vieira, Karin Reni Filiar
Cruz, Iraci Alves Teixeira Ferreira.
Fonte: Prefeitura Municipal de Magda
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

