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Deputado pede duplicação de rodovia entre Capão Bonito e
Itararé

O deputado Edson Giriboni (PV) protocolou na Assembléia
Legislativa, na última semana, um indicação ao governador
pedindo a liberação de recursos para duplicação da Rodovia
Francisco Alves Negrão, a SP 258, entre Capão Bonito e
Itararé, reiterando o mesmo pedido, feito em 2007. Na ocasião,

o parecer da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São
Paulo) apontou o VDM (Volume Diário Médio) igual a 3.700
veículos, porém, de acordo com determinação do secretário de
Transportes da época, a duplicação projetada para a estrada
ficou vinculada, por contrato, ao VDM de 5.000 veículos.
Para o deputado Giriboni, essa nova indicação justifica-se
porque, passados sete anos, houve um aumento considerável do
volume de veículos que trafegam pela rodovia e pede que seja
feito um novo levantamento para aferir o VDM. “ A duplicação
da SP-258 entre Capão Bonito e Itararé é de altíssima
relevância para a região sudoeste do Estado. A obra da Raposo
Tavares, entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga, está
praticamente concluída. Com a duplicação da SP-258, teríamos
de Sorocaba até o Estado do Paraná, tudo duplicado”, afirma o
parlamentar.
Beto Trícoli recebe título de cidadão de Piracaia

O deputado estadual Beto Trícoli (PV) recebeu o título de
cidadão de Piracaia, em cerimônia realizada na sexta-feira
(13/06), na Câmara Municipal.

A homenagem foi proposta pelo presidente da Câmara, Wilson
Teixeira da Purificação, conhecido como Wilson Rodoviário, e
pelos vereadores Luiz Antonio Nascimento, o Tchê, Clóvis
Pinheiro e Braz Aparecido Bueno Mathias, o Braz Fotógrafo.
O deputado, que falou da sua ligação histórica da cidade,
agradeceu aos vereadores e destacou que a responsabilidade
aumenta. “Estou muito feliz em poder dizer que sou cidadão de
Piracaia. Sei que o compromisso e a responsabilidade serão
maiores. Estarei, de coração, dedicado para que possamos
conquistar mais coisas boas. Muito deve ser construído e
estamos a disposição pra somar como mais um filho da cidade,
para que ela garanta um futuro melhor para nossos filhos”.
O deputado Beto Trícoli tem encaminhado à Piracaia emendas
parlamentares e os recursos garantiram compra de veículos para
saúde, obras de infraestrutura, identificação e controle de
cães e gatos, reforma da pediatria, entre outros. Mais do que
isso, Beto tem sido muito presente e atuado junto ao Estado
nas políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da
população. A prefeita Teresinha Peçanha e autoridades de toda
região compareceram ao evento.
Alguz é homenageado com título de cidadão honorário em Santo
Expedito

O deputado Reinaldo Alguz recebeu homenagem da Câmara
Municipal de Santo Expedito, que lhe concedeu o título de
cidadão honorário na segunda-feira, 9, em sessão solene que
contou com a presença dos vereadores, do prefeito Vandi e seu
vice Cássio, do PV. Também estiveram presentes o ex-prefeito,
Carlinhos; o prefeito Nona, de Emilianópolis; Jacques Ferreira
e Rose Moreira, do PV da cidade de Irapuru, e várias outras
lideranças municipais.
A honraria foi concedida por proposta do vereador Ênio Ribas e
votado por unanimidade pelos demais membros daquele
legislativo. O parlamentar foi acompanhado na cerimônia por
sua esposa, Ana Maria Mascarenhas Alguz, e sua mãe, Lourdes
Alguz.
O autor
da homenagem, vereador Ênio, em seu discurso,
destacou que “admira muito o trabalho que o deputado tem
realizado na região e que aprecia, não só por ser o político
que é, mas pelo exemplo de cidadão, pelo carisma de pregador
da palavra de Deus, exemplo para a sociedade que hoje se
encontra tão descrente”.

Alguz agradeceu as manifestações e a presença de todos. “Ser
considerado um filho especial desta terra só aumenta a
responsabilidade de continuar defendendo suas necessidades.
Sinto-me muito honrado por esta distinção”, falou o deputado.
Santa Casa de Valinhos recebe R$ 150 mil para custeio e
aquisição de equipamentos

Resultado de emenda do deputado estadual Beto Trícoli (PV), a
Santa Casa de Valinhos recebeu recursos do Governo do Estado
para custeio e aquisição de equipamentos do hospital. No
total, os recursos liberados somam R$ 150 mil.
O provedor do hospital, o pastor Anips Spina, acompanhado do
vereador Henrique Conti (PV), assinou o convênio. O evento
aconteceu na sede da Diretoria Regional de Saúde, em Campinas,
na sexta-feira (13/06). Presente também a diretora da DRS 7,
Marcia Bevilacqua.
Notas sobre o Partido Verde
PV realiza convenção e oficializa a candidatura de Gilberto
Natalini a governador do Estado de SP

O Partido Verde já participou de diversas eleições em São
Paulo e esteve no comando de diversas cidades do Estado, com
um acervo significativo de experiência na gestão pública.
Agora é oficial! Neste domingo (15/06), o PV oficializou a
candidatura de Gilberto Natalini ao governo de São Paulo
durante Convenção Estadual realizada na capital paulista.
Além de Natalini, foram homologadas as candidaturas de
deputados estaduais e federais da legenda. Marcaram presença
no evento: o presidente nacional da legenda, deputado federal
José Luiz de França Penna, o presidente estadual do PV/SP –
Marcos Belizário, presidente municipal do PV São Paulo- Carlos
Galeão Camacho, o candidato à Presidência da República,
Eduardo Jorge, além de deputados federais e estaduais do
Partido Verde, vereadores da capital e interior, prefeitos do
interior, entre tantos outros dirigentes do Estado de São
Paulo.
O presidente nacional da legenda, deputado federal José Luiz
de França Penna, afirmou que agora é a hora da mudança. “Nós
não somos os conservadores de sempre. Nem os da esquerda de
sempre e também, não viemos de sindicatos.

Nós militantes do PV podemos exercer a liberdade política.
Somos diferentes e isso é uma riqueza. Agora é a hora da
mudança!”.
Em
seu discurso, Gilberto Natalini ressaltou que tem uma
jornada longa e difícil pela frente, mas ela será feita com
muita leveza e ética. “Nós vamos levar a bandeira do PV para
todo lado de SP. Nossas grandes bandeiras são defesa da
democracia, da natureza e da vida e da ética”. O candidato
enfatizou que o PV ao contrário do que muita gente pensa não é
um partido de quem apenas planta árvore. “Nós plantamos
árvores, gostamos de plantar, de reflorestar. Nós gostamos
também de cuidar dos animais, dos seres humanos. O ideário do
PV é a defesa: do desenvolvimento econômico com salários,
renda, emprego e condições econômicas boas para todas as
pessoas; do desenvolvimento social com o fim da miséria,
diminuição da pobreza e justiça social. Mas tudo isso com
preservação ambiental e recuperação do meio ambiente”.
Quanto a política atual, Natalini disse que está insatisfeito
com os rumos errados que a democracia brasileira tomou. “A
democracia brasileira tomou um rumo, que eu como lutador dessa
causa estou extremamente insatisfeito. Aliás, eu e milhões de
brasileiros estamos insatisfeitos com os rumos que a
democracia tomou. Os rumos errados que não eram os quais nós
lutamos. Nós temos que aperfeiçoar a democracia. sempre no
caminho correto, buscando sempre o aprofundamento de uma
democracia saudável, ética, verdadeira, sem medo, sem
perseguições, sem essa quantidade de assassinatos que nós
temos, sem o crime organizado tomando conta das cidades
brasileiras, respeitando a natureza e a vida. E é com esse
ideário do PV que eu vou andar por São Paulo e pedir voto do
povo paulista”.
Entre as diretrizes de governo, na saúde, o candidato
a integração do sistemas para reduzir filas de
ampliação dos Programas de Saúde da Pessoa
proporcionando o acesso às ações de promoção à

promete
espera,
Idosa,
saúde,

prevenção de doenças, recuperação e reabilitação, através da
rede de serviços
de saúde, visando o envelhecimento ativo. Já na segurança,
Natalini destaca a modernização com intenso uso da
inteligência e ações preventivas e tolerância zero ao crime
organizado. Outro destaque de seu governo fica por conta do
planejamento da
habitação integrada à mobilidade urbana,
conjugada a oportunidade de emprego e com a infraestrutura de
educação, saúde, esporte, lazer e áreas verdes. Cerca de 2000
pessoas comparecerem ao evento em São Paulo.
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