
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA



 Na última sexta-feira (12), 
estivemos no Hospital da Mulher 
de Campinas, o maior centro de 
atenção da saúde da mulher da 
América Latina e o primeiro hospi-
tal público brasileiro especializado 
em saúde da mulher e do recém-
-nascido.

 Conta com modernas instala-
ções e equipamentos de ponta. 
Mas, tudo isso tem custo e o 
nosso mandato está à disposição 
para ajudar.
 Assumi com eles o compro-
misso de buscar recursos para 
manutenção desse importante tra-
balho às mulheres. E já aviso que 
irei procurar outros parlamentares 
para abraçarem comigo esta 
causa. 

 Fui recebido pelos médicos 
João Renato Bennini Júnior (vice-
-diretor) e Luiz Francisco Cintra 
Baccaro, que nos apresentaram 
todo o histórico de atuação do 
hospital que atende 100% pelo 
SUS, e tem como carro chefe o 
combate ao câncer de mama.
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Delegacias Virtuais

youtube.com/marcionakashimaoficial

acompanhe meu canal NO YOUTUBE

Trabalhando por SP

 Indicamos ao governo de SP a criação de delegacias virtuais espe-
cializadas na defesa da mulher. 
 A ideia é que sejam criados espaços com equipamentos de telecon-
ferência e profissionais treinados para o atendimento remoto.
 Infelizmente, temos um avanço muito grande no número de casos de 
violência doméstica e delegacias operando acima do limite.
 Com o novo formato de atendimento, acreditamos que será possível 
diminuir o tempo de espera, além de otimizar o atendimento às vítimas e 
estimular a formalização de denúncias.

Violência contra mulher é crime, ligue 180 e denuncie!



Núcleo de Violência e Desaparecidos presta 
apoio jurídico e psicológico a vítimas 

e seus familiares

CHAMA NO ZAP (11) 9546-12345    

 Em muitos municípios do estado 
de SP moradores pagam tarifa de 
esgoto nas contas de água, no entan-
to, as concessionárias não promovem 
a efetiva coleta ou tratamento.
 Para acabar com a cobrança por 
um serviço inexistente, conseguimos 
aprovar na Assembleia Legislativa, em 
dezembro do ano passado, o PL 
931/2019, mas, vetado depois pelo 
governador João Doria.

Chega de pagar por esgosto 
não tratado

 Em muitos municípios do estado 
de SP moradores pagam tarifa de 

Chega de pagar por esgosto 
não tratado

 Nossa luta agora é para derrubar 
esse veto e fazer virar lei a propositura 
que corrigirá um erro histórico no bolso 
dos consumidores paulistas. 
 O PL tem coautoria do deputado 
Luiz Fernando e o agora prefeito de 
Taboão da Serra, Aprígio da Silva.

#TrabalhandoPorSP 

#NossaLutaNaoSeraEmVao 



RECEBA CONTEÚDO EXCLUSIVO NO ZAP

(11) 9546-12345

 Em entrevista ao Jornal da 
Alesp, falamos ao vivo hoje sobre o 
Projeto de Lei 724/2021 que tem 
como objetivo desonerar o sistema 
SUS, criando um tabelamento de 
preços dos medicamentos quimiote-
rápicos, que possibilitará o acesso 
universal a saúde, reduzindo o risco 
de morte.

Saúde

 Atendimento médico em Ati-
baia tem sido um problema cada vez 
mais grave. No ambulatório médico 
de especialidades – AME Atibaia, 
consultas com neurologista (clínicos 
e cirurgiões) têm longas fila de 
espera. A cidade, que presta acolhi-
mento aos seus próprios munícipes 
e também aos das cidades vizinhas, 
possui grave carência de médicos 
da referida especialidade em seus 
equipamentos de saúde. 
 Vale indicar que a fila de 
espera nas cidades da região 
supera 2 anos, sendo comum o en-
caminhamento de pacientes para 
Campinas. 
 Encaminhamos ofício à Secre-
taria de Saúde do Estado de São 
Paulo, solicitando providências ur-
gentes para minimizar o problema. 
Nosso mandato continua trabalhan-
do por melhorias para a população. 
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Saúde

 Atendimento médico em Ati--

 Medicamentos quimioterápi-
cos precisam ser tabelados. Na rede 
privada, o tratamento é inacessível 
para a classe média e baixa, em de-
corrência dos altos valores dos me-
dicamentos oncológicos, o que gera 
o aumento de mortes pela doença 
no país.


