
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA



 A taxa de lixo em Guarulhos, 
imposta pelo prefeito Guti, foi sus-
pensa por meio de uma ação que 
propusemos e foi aceita pela Justi-
ça. Com ela, colocamos água no 
chope do prefeito que criou uma 
lei inconstitucional para penalizar 
a sociedade com mais despesas. 

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

e seus familiares

CHAMA NO ZAP (11) 9546-12345    

 A taxa de lixo em Guarulhos,  O PDT foi parceiro na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIn) – o partido é um dos entes 
com legitimidade para esse tipo de 
recurso. Vencemos essa etapa, 
mas é preciso manter a atenção. 
O prefeito pode tentar derrubar a 
liminar e voltar a cobrar a popula-
ção.

ESTAMOS 
DE OLHO!#



Rastreamento do Câncer

 No último sábado, 27, comemorou-se o Dia Nacional de Luta Contra 
o Câncer de Mama. 
 Quero falar sobre o nosso Projeto de Lei 773/2021 que determina a 
aplicação de testes genéticos em pessoas com idade superior a 35 anos, 
visando ao rastreamento e à detecção precoce do câncer no Estado de SP.
 Outra boa notícia: nesta semana foi sancionada a Lei Nº 14.238, que 
institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. 
 O documento delega ao Estado competência para desenvolver políti-
cas públicas de saúde direcionadas à pessoa com câncer em relação à 
prevenção e ao tratamento adequado em hospitais públicos e privados.

Isso nos dá total autonomia para legislar sobre a causa.
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#NossaLutaContraOCancer
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CONQUISTA DO NOSSO MANDATO

 Destinamos recursos para a 
ONG Espaço Crescer Livre Criati-
vidade, localizada em Atibaia, que 
desenvolve importante projeto 
social com crianças, adolescentes 
e seus familiares.
 Com a emenda de R$ 100 
mil a Ong adquiriu um veículo que 
ajudará no deslocamento para as 
ações. Nosso mandato segue 
trabalhando por todo o estado de 
SP.
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Nosso mandato continua trabalhando por melhorias para a população. 

FALTA DE MÉDICOS EM GUARULHOSFALTA DE MÉDICOS EM GUARULHOS

 Atendimento médico em Guaru-
lhos tem sido um problema cada vez 
mais grave. Hospitais estão sucateados, 
faltam médicos, insumos e remédios. 
 Solicitamos providências no senti-
do de serem designados médicos reu-
matologista nas unidades de saúde esta-
duais existentes em Guarulhos. 

 Consultas com reumatologista têm 
fila de espera que supera 4 anos. No 
caso de reumatologistas, há longa data o 
município não realiza a contratação para 
reparar o déficit de atendimento. 
 Encaminhamos ofício à Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo, solici-
tando providências urgentes para mini-
mizar o problema.

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


