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DESTAQUE

Raul Marcelo garante recurso para o tratamento
de câncer na Santa Casa de Sorocaba

A

conversa que o deputado estadual Raul Marcelo teve com
o novo diretor da Santa Casa de Sorocaba, padre Flávio Miguel, foi decisiva para viabilizar a assinatura da carta de intenção em que libera R$ 230 mil para o hospital. O superintendente da irmandade local, Adalberto da Silva, também assinou
o termo. O recurso será destinado para a construção de um
espaço para abrigar equipamentos de tratamento de câncer
através da radioterapia.

Na tribuna da Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp),
o deputado colocou estas
questões e comprometeu-se,
na ocasião, a dialogar com a
Secretaria Estadual Saúde na
intenção de conseguir verba
para a Santa Casa executar
uma obra necessária para os
pacientes que lutam contra o
câncer na região de Sorocaba.
“Atualmente, muitos dos pacientes, que residem na região de
Sorocaba, se deslocam até Guarulhos para realizar o tratamento
da doença. Há idosos que acordam de madrugada para chegar
a tempo em Guarulhos. Chega ao hospital, faz os procedimentos e só vai embora quando anoitece. Um percurso de ida e volta longo cansativo. Agora com a construção desse espaço, vai
contribuir para aquelas pessoas que necessitam do tratamento”,
afirmou o deputado.

EDUCAÇÃO

SAÚDE

Raul Marcelo debateu temas para
valorizar os profissionais de educação

Secretário diz que Hospital Estadual
de Sorocaba será entregue em 2018

#EducaçãoTransforma

Na educação, o parlamentar conta com iniciativas que
refletem diretamente na vida dos professores. Um deles é
o projeto de lei complementar que amplia para todas as regiões metropolitanas o adicional de local de exercício (ALE)
para professores que dão aula em zonas rurais, regiões de risco e de difícil acesso.
Nas suas intervenções na tribuna, defendeu a não existência da duzentena para professores Categoria O, dando
a eles estabilidade e também garantindo o direito ao Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual). Também cobrou do governo a contratação de mais
agentes de organização escolar, que fazem um trabalho de
atendimento a alunos e à comunidade escolar em geral.
Além disso, levou o debate do Plano Estadual de Educação
(nº 1035/2015), organizado por diversos movimentos sociais,
em várias cidades.

Durante audiência pública na Comissão de Saúde da
Alesp, o deputado Raul Marcelo perguntou ao secretário estadual David Uip a respeito do andamento das obras do novo
Hospital Estadual em Sorocaba, localizado no quilômetro 106
da rodovia Raposo Tavares. Uip disse que será entregue em
março de 2018.
“Mesmo o secretário tendo mencionado a data de conclusão, nosso mandato continuará fiscalizando as obras e cobrando que seja entregue realmente no início do ano que
vem”, afirmou Raul Marcelo.
De acordo com informações do governo estadual, o hospital terá atendimento de urgências e emergências. Serão
250 leitos, desse total, 96 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)
e 10 salas cirúrgicas. A unidade de saúde atenderá 48 municípios que compõem a região de Sorocaba.

#SancionaAlckmin: Projeto aprovado na Alesp combate o fura-fila na saúde

O

projeto de lei (1208 /15), que obriga o governo estadual a publicar, em seus sites, as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções
na rede pública de saúde, foi aprovado na Assembleia

Legislativa de São Paulo (Alesp). A propositura, que também combate o fura-fila, é de autoria do deputado Raul
Marcelo. Agora o projeto passa pela sanção de Alckmin.
A intenção do deputado é a de assegurar o mínimo de
clareza e transparência nas informações das listas das filas
de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de acabar
com um esquema conhecido como “fura-fila da saúde”, no
qual um grupo de pessoas usa de influência política para
marcar consultas e exames, gerando desrespeito à ordem
cronológica das listas e priorização de pacientes sem critérios objetivos.
“A alteração na ordem cronológica de inscrição das listas de espera só poderá ser feita a partir de solicitação médica conforme a gravidade do paciente”, explica o deputado Raul Marcelo.

Deputado ouve a população sobre CHS e cobra melhorias do governo

Há pouco tempo, o mandato do deputado estadual Raul
Marcelo (PSOL), juntamente com a vereadora Fernanda Garcia (PSOL), montou uma estrutura em frente ao Conjunto

Hospitalar de Sorocaba (CHS), com o objetivo de colher demandas e reclamações de pacientes e funcionários do hospital, que atende cerca de 50 municípios da região.
“Nesses dias que ficamos nas proximidades do CHS, constatamos falta de medicamentos, fila extensa para agendar
consulta médica, demora em marcar exame ou cirurgia, entre outros problemas”, explicou Raul Marcelo.
Com base nessas informações, protocolamos um relatório na Secretaria Estadual da Saúde, cujo responsável é o
secretário David Ewerson Uip. Além do preenchimento dos
formulários, com nome completo, endereço e contatos, o
relatório também conta com imagens e áudios de pacientes relatando os problemas do CHS.

INVESTIGAÇÃO

CPI de Fernanda Garcia comprova irregularidades no governo Crespo
Presidida pela vereadora
Fernanda Garcia (PSOL), a
CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito), que apurou
possível prevaricação pelo
prefeito de Sorocaba, José
Crespo, descobriu irregularidades na administração.

Durante a CPI da Prevaricação, Fernanda Garcia comprovou que o diploma da então assessora Tatiane Polis
era falso. “O certificado não existe no Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Isso mostra como a
Corregedoria-Geral do Município cometeu falhas na investigação”, disse. O relatório da CPI foi protocolado no
Ministério Público, para investigar eventuais irregularidades no governo Crespo.
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Cresce déficit de servidores nas DDMs e Raul Marcelo cobra reposição

Raul Marcelo questionou os motivos do crescente déficit
de servidores nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) do

Estado de São Paulo. O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, está com as questões apresentadas pelo
parlamentar e precisa trazer soluções quanto a esta questão.
Segundo Raul Marcelo, é fundamental que as vítimas de violência doméstica possam contar com atendimento 24 horas,
tendo em vista que essa forma de violência costuma ocorrer
nas madrugadas e fins de semana, justamente quando as DDMs
estão fechadas para a população. “Não há, portanto, qualquer
razão plausível para esse atendimento 24 horas não seja estendido à totalidade das Delegacias de Defesa da Mulher que estão
em funcionamento no território do Estado de São Paulo.”

Contato:
Sorocaba: R. Dr. Armando Sales de Oliveira, 94, Vila Trujillo • CEP 18060-370
Alesp: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, sala 1006 Ibirapuera, São Paulo/SP • CEP 04097-900

(15) 98812-9396

Fale conosco: (15) 3411-3465 / (11) 3886-6500 • contato@raulmarcelo.com.br

raulmarcelo.com.br

Cadastre-se e
receba nossas
iniciativas

