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 Na última terça feira (30) o 
município de Guarulhos inaugurou 
o Centro de Referência e Apoio à 
Vítima (CRAVI), que terá atendi-
mento psicossocial e jurídico gra-
tuito às vítimas e seus familiares. 

 A implementação da unidade 
no município foi possível graças 
aos recursos financeiros que des-
tinamos por meio de emenda par-
lamentar, no valor de R$ 250 mil. 
 O atendimento será feito a 
partir de um convênio assinado 
entre Secretaria da Justiça e Cida-
dania e a ASBRAD - Associação 
Brasileira de Defesa da Mulher da 
Infância e da Juventude, presidida 
pela minha amiga Dalila Figueire-
do. 

Infância e da Juventude, presidida 
- #NossaLutaNaoSeraEmVao

 Essa é mais uma contribui-
ção do nosso mandato para o en-
frentamento à violência e apoio às 
vítimas. Nossa luta não será em 
vão.

 O evento contou com a pre-
sença do Secretário da Justiça e 
Cidadania, Fernando José da 
Costa, o Defensor Público, Rodri-
go Calejon, o Secretário da Justi-
ça de Guarulhos, Airton Trevisan e 
a vice-presidente da OAB Guaru-
lhos, Ivany Tavares. 
 Gratidão à minha família que 
compareceu nesse momento tão 
importante.



youtube.com/marcionakashimaoficial

acompanhe meu canal NO YOUTUBE

Missão Covid-19

 Nosso mandato homenageia 
os profissionais voluntários da 
Missão Covid, plataforma na qual 
médicos atendem gratuitamente pa-
cientes com COVID-19, por meio de 
videochamadas. 
 O objetivo é prestar um primei-
ro atendimento, que é realizado de 
forma online, abonando assim os 
primeiros socorros àqueles que sus-
peitam de estar infectado, atenden-
do as pessoas que devem permane-
cer dentro de suas casas.
 Desta forma distingue quem 
de fato deve procurar um hospital, 
evitando-se que haja a superlotação 
do sistema de saúde. 

Trabalhando por SP

 A Missão Covid foi fundada pelos 
médicos Leandro Rúbio e Raphael 
Brandão, pelo especialista em ino-
vação digital Cristiano Kanashiro e 
pelo executivo de tecnologia da in-
formação Carlos Franchi Júnior.

 O projeto deu origem a uma 
outra plataforma de atendimento, a 
Starbem, que pretende gerar atendi-
mento multidisciplinar para diversas 
situações e pessoas com limitação 
financeira. 
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R E C E B A  C O N T E Ú D O  E X C L U S I V O  N O  Z A P

(11) 9546-12345

#FimDaViolenciaContraAMulher

 Nosso Projeto de Lei 530/2021 
está apto para ser discutido e votado 
em plenário. Nesta semana ele foi 
aprovado em regime de urgência e 
recebeu parecer favorável no Con-
gresso de Comissões da Alesp.
 Ele institui a Política Estadual 
de Qualificação Técnica e Profissio-
nal gratuita e determina a preferên-
cia de vagas às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar no 
Estado de São Paulo.  

 A proposta visa a formação 
técnica dessas vítimas em todas as 
áreas profissionais, conforme a de-
manda, e a viabilização de seu 
pleno acesso ao mercado de traba-
lho, com qualificação profissional, 
inclusão social, autonomia e inde-
pendência econômica. 
 O PL tem coautoria do deputa-
do Professor Kenny. 

Qualificação Profissional às mulheres vítimas de violência



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

e seus familiares

CHAMA NO ZAP (11) 9546-12345    

 Estamos requerendo da Secre-
taria de Meio Ambiente da Prefeitura 
de Guarulhos informações detalhadas 
sobre a instalação de estação de trata-
mento de esgoto na Ponte Grande. 
 A base fica encravada em área 
residencial e a operação de tratamen-
to utiliza produtos nocivos à saúde 
humana.
 Precisamos informar à popula-
ção sobre eventuais riscos e se há 
alternativas. Devemos analisar os 
custos, impactos e benefícios dessas 
operações. 
 Guarulhos já tem médicos e 
equipes de saúde de menos, estrutu-
ras precarizadas e consequentemente 
atendimento muito ruim aos cidadãos. 
 Não precisamos de mais proble-
mas. Isso não é uma opinião, mas a 
constatação em nossas visitas aos es-
tabelecimentos de saúde tanto munici-
pais quanto da rede estadual. 
 Além disso, os problemas relati-
vos à saúde, como interdição de hos-
pital, são assuntos frequente na im-
prensa.   

 Na últma quarta-feira (01) 
Aprovamos  em sessão extraordi-
nária o PLC 37, que trata da con-
cessão do Abono Fundeb, uma im-
portante conquista para os profis-
sionais da educação.
 Infelizmente, foram rejeitadas 
todas as emendas que estende-
riam o benefício a outros profissio-
nais da educação.

APROVAMOS O ABONO AOS PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Estação de tratamento de esgoto em Guarulhos


