
Fernando Cury é jovem, dinâmico, ousado e trabalhador. Em seu primeiro mandato como deputado 
estadual, já garantiu muitas conquistas para os paulistas. Ele está sempre presente. É daqueles 
políticos que quase não existe mais, que gostam de ouvir mais, pra acertar mais. Conquistou mais 
de R$ 530 milhões em recursos para vários municípios de diversas regiões do Estado: um trabalho 
dedicado a melhorar a vida das pessoas. Fernando Cury é ficha limpa. Tem o espírito do tamojunto, 
é do nosso tempo. Faz o que precisa ser feito, o que é necessário. E quer fazer mais, para sempre 
garantir aos cidadãos o que eles mais querem: respeito!
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CAMINHONEIROS PODEM CONTAR COM 
UM AMIGO NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Fernando Cury é o único deputado membro do Condeca-
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e já conquistou R$ 120 milhões para mais 
de 500 projetos sociais desenvolvidos por prefeituras 
e entidades de diversos municípios, contribuindo assim 
para a realização de atividades culturais, esportivas e 
educacionais no contra-turno escolar, gerando mais 
oportunidades às nossas crianças e adolescentes.

Fernando Cury é o idealizador do modelo Bom Prato Saúde, 
restaurante popular implantado no Hospital das Clínicas de 
Botucatu. Graças ao sucesso do projeto que funciona no HC há 
mais de dois anos e meio, Fernando Cury conquistou a aprovação 
para levar o Bom Prato Saúde também para Jaú, beneficiando 
assim os usuários do Hospital Amaral Carvalho, uma referência 
para pacientes com câncer vindos de 500 municípios paulistas, 
e que registra 330 mil atendimentos por ano.

TRABALHA POR NOSSAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

UM ATIVO MILITANTE 
NA CAUSA DA SAÚDE

Fernando Cury dedicou atenção total para resolver uma questão que repercutiu em todo o país: a greve 
dos caminhoneiros, que buscavam melhorias na qualidade de vida e dignidade no dia a dia de trabalho.
O deputado fez a interlocução e discutiu o problema. Lado a lado com o governador Márcio França, 
entendeu a importância de agir rapidamente, para resolver e garantir uma solução para a categoria:

- carta frete
- isenção do pedágio para eixo suspenso

LUTA PELOS CAMINHONEIROS


