R$ 11,7
MILHÕES EM
CONQUISTAS
PARA O VALE
DO PARAÍBA

R$ 3 MILHÕES PARA
CUIDAR DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Para 16 projetos sociais da
região, sendo 4 de Caçapava,
para educação, lazer e cultura no
contra turno escolar de milhares
de crianças e adolescentes.

R$ 4,5 MILHÕES PARA
EDUCAÇÃO NA REGIÃO
Recursos para a construção
de creches e reforma de
escolas estaduais: mais
qualidade no ensino para os
alunos da rede

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 existem mais, que gostam de ouvir mais,
pra acertar mais. Conquistou mais de R$ 530 milhões em recursos
para o Estado, sendo R$ 11 milhões para o Vale do Paraíba e Litoral
Norte: um trabalho dedicado a melhorar a vida das pessoas.
São R$ 265 milhões através de gestão junto aos Governos
Estadual e Federal, necessários para obras de infraestrutura, como
recuperação de rodovias e pavimentação asfáltica nas cidades,
bem como compra de equipamentos e maquinários usados no
dia a dia de trabalho das prefeituras, atendendo as demandas da
população. Fernando Cury é também co-autor de projetos de lei,
em conjunto a outros deputados, que classificam diversas cidades
do Estado como MIT – Município de Interesse Turístico, para que
recebam R$ 600 mil anuais para investir no turismo e melhorar os
serviços prestados, ampliando assim as oportunidades de geração
de emprego e renda.
Não para por aí! São R$ 54,7 milhões liberados para a educação,
R$ 4,5 milhões para esta região, dinheiro aplicado na construção
de creches e reformas de escolas estaduais, para oferecer mais
segurança, conforto e condições ideais aos nossos alunos da rede
pública.
Em emendas parlamentares, de sua autoria e conquistadas em
parceria com deputados federais e senadores, são mais de R$ 20
milhões para contribuir com o fortalecimento da agropecuária,
desenvolvimento social e a saúde dos municípios. E quando o
assunto é saúde, Fernando Cury mostra que é possível transformar
sonhos em realidade: sua luta resultou em R$ 62 milhões em
investimentos para o Hospital das Clínicas de Botucatu, referência
para outras 70 cidades paulistas e responsável pelo atendimento
de dois milhões de pacientes, garantindo qualidade no serviço.
Fernando Cury analisa, planeja e age, ajuda até encontrar o melhor

caminho. Para conquistar o Bom Prato Saúde, instalado ao lado
do Hospital das Clínicas de Botucatu, levou 40 mil assinaturas
ao governador Alckmin e fez a gestão para garantir a unidade de
Rubião Junior. Agora, acaba de conquistar mais um Bom Prato
Saúde para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, uma referência no
tratamento oncológico e batalha para transforma essa ideia em
programa oficial do Estado, cintemplando todos os hospitais de
referência regional.
Fernando Cury é gente da gente. Entende o olhar aflito de quem
passa por dificuldades, com esperanças por um futuro melhor,
principalmente para seus filhos. 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 de todo o Estado, que promovem atividades
culturais, esportivas e educacionais para que as nossas crianças e
adolescentes tenham mais oportunidades. No Vale do Paraíba e
Litoral Norte, foram contemplados 16 projetos.
Fernando Cury é firme, sabe apontar os erros e identificar as
soluções. Enfrenta as dificuldades e resolve. Na Saúde, criou a
Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes, viajou mais de 5
mil quilômetros promovendo a conscientização sobre a doença
e fomentando a discussão sobre políticas públicas. Apresentou
projetos de lei em benefício dos diabéticos e um deles já se
tornou lei. É também o autor da lei que institui o Sistema Paulista
de Cadastro e Doação de Medula Óssea, para aproximar quem
está disposto a doar daqueles que esperam por esse gesto de
solidariedade.
Fernando Cury é ficha limpa. Tem o espírito do tamojunto, é do
nosso tempo. Trabalha também por melhores condições de vida
ao homem do campo, fortalecendo o agronegócio, um dos grandes
pilares da nossa economia. 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.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
PL 261/2017 | AGRICULTURA

projetos em
conjunto a outros
parlamentares

Institui e inclui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado a “Semana Estadual
do Arroz e Feijão”, que será comemorada
anualmente a partir do dia 16 de outubro,
integrada ao Dia Mundial da Alimentação.

PL 567/2018 | GERAL

Dispõe sobre os preços estabelecidos
pelos Centros de Formação de Condutores
do Estado de São Paulo. O DETRAN Departamento de Trânsito de São Paulo deverá
estabelecer os preços mínimo e máximo a
serem praticados pelos Centros de Formação
de Condutores quanto ao oferecimento de
seus serviços, excluídos os valores de todas as
taxas devidas ao Estado.

PRESIDENTE DA CPI DA
CARTELIZAÇÃO DA CITRICULTURA
MEMBRO DAS COMISSÕES (2017/2018):
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
EDUCAÇÃO E CULTURA
Fernando Henrique Cury, 39 anos, botucatuense, é bacharel em Direito e produtor rural. Exerce seu primeiro mandato na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo para o qual foi eleito com 85.925 votos. Filho do ex-prefeito de Botucatu, Jamil Cury, e de Dona Erô,
irmão do ex-prefeito João Cury, é casado com Renata Meneguella Cury e pai de dois filhos: Fernandinho, de 4 anos, e Frederico, de 2 anos.

UM ALIADO
NA LUTA
CONTRA O
DIABETES

SAÚDE
AGORA É LEI!
MODELO DE
TRABALHO É
EXEMPLO
EM FÓRUM
INTERNACIONAL
O trabalho com a Frente
Parlamentar de Combate
ao Diabetes levou Fernando
Cury a participar do Fórum
Mundial dos Parlamentares
em Diabetes, promovido pela
IDF - International Federation
of Diabetes, na cidade de
Vancouver, no Canadá.
Ele

apresentou

as

ações

Fernando Cury conhece de perto a difícil rotina imposta
a todos os diabéticos para aprender a lidar com a doença
e as mudanças de vida que ela traz. O Brasil tem mais de
14 milhões de portadores de diabetes e metade deles
desconhece a sua condição. No início de seu mandato, criou
a Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes, coordenada
por ele com a participação de 39 deputados.
Com a Caravana Azul, ele tem percorrido todas as regiões
do Estado de São Paulo para falar da atuação da Frente
Parlamentar e da importância da participação da sociedade
em políticas públicas que ofereçam mais conforto e qualidade
de vida aos portadores da doença. Já foram cerca de 5 mil
quilômetros rodados e dezenas de reuniões realizadas com
lideranças políticas e representantes da sociedade civil,
alcançando cerca de 350 mil pessoas.
Fernando Cury é autor da Lei que institui a Semana Estadual
de Prevenção, Controle e Combate ao Diabetes e tem ainda 4
projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa:
• PL 962/2016: autoriza o Poder Executivo a conceder a
isenção do ICMS a produtos alimentícios industrializados que
tenham como público-alvo os portadores de diabetes;
• PL 964/2016: autoriza o Poder Executivo a instituir a
obrigatoriedade de realização de teste de glicemia capilar em
alunos matriculados no 6º ano do ensino fundamental e no 1º
ano do ensino médio, nas escolas da rede estadual de ensino;
• PL 965/2016: assegura ao aluno diabético cardápio de
alimentação escolar especial, adaptado à respectiva condição
de saúde;
• PL 966/2016: obriga a realização de exame oftalmológico
para diagnóstico de miopia, astigmatismo, hipermetropia,
daltonismo, ceratocone e demais patologias oculares em
alunos matriculados no 6º ano do ensino fundamental e 1º ano
do ensino médio, nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

Instituída a Semana Estadual de
Prevenção, Controle e Combate
ao Diabetes entre os dias 8 e 14 de
novembro, para realização de ações que
chamem a atenção para um problema
extremamente sério, com eventos
aos políticos do mundo todo,
destacando o resultado alcançado
com a Caravana Azul, pioneira
nessa atividade itinerante de levar
informações sobre a importância
do diagnóstico precoce da doença.
Ao final do evento, Fernando
Cury assinou a Proclamação de
Vancouver e se comprometeu com
a Rede Global de Parlamentares e
seus 155 membros de 42 países,
a exigir que todos os governos
priorizem a meta de saúde global
das Nações Unidas para melhorar
a prevenção, o diagnóstico e o
tratamento, visando reduzir o
número de pessoas com diabetes
e as desnecessárias mortes
prematuras dos que possuem esta
condição.

de conscientização sobre a doença,
teste de glicemia (pontinha de dedo),
medição da pressão arterial, atividades
físicas e dicas de alimentação adequada,
abordando os riscos e a gravidade do
diabetes.

LEI DE FERNANDO
CURY INSTITUI
SISTEMA PAULISTA
DE CADASTRO E
DOAÇÃO DE MEDULA
ÓSSEA

Projeto apresentado por Fernando Cury
transformou-se na lei estadual nº 16.790/2018, para
agilizar a identificação e localização de possíveis
doadores compatíveis, diminuindo assim o tempo de
espera do paciente pelo transplante.
Tudo será integrado ao sistema de cadastro de
doadores de sangue, reunindo as informações em
um banco de dados único e poderão ser acessadas
por todos os hospitais que realizam o transplante de
medula.

R$ 62 MILHÕES PARA O HC
DA UNESP, BENEFICIANDO
PACIENTES DE 70 CIDADES

Fernando Cury é o deputado que mais destinou
recursos ao Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Unesp, em tão pouco tempo,
ajudando a manter o seu atendimento de
excelência a 2 milhões de pessoas de 70 cidades
do nosso Estado.

ISENÇÃO DE
IPVA PARA
DOADORES
DE MEDULA
ÓSSEA
O deputado
Fernando Cury é
autor do Projeto de
Lei 566/2018 para
isentar do imposto
sobre propriedade
de veículos
automotores (IPVA)
os doadores de
medula óssea.

POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA
AO HOMEM DO CAMPO
Fernando Cury faz questão de ser um soldado dos interesses
do homem do campo e da agropecuária, se empenhando
para ajudar o setor a se desenvolver cada vez mais.
Participa das reuniões de sete Câmaras Setoriais da
Agricultura: fóruns de interlocução entre os setores público
e privado, com o objetivo de orientar, propor e acompanhar
as políticas que buscam fortalecer o agronegócio paulista.
É um grande parceiro de programas importantes do setor,
como Programa Melhor Caminho, Microbacias II, Programa
Nascentes e FEAP – Fundo de Expansão do Agronegócio
Paulista.

R$ 3,6 MILHÕES PARA O
TURISMO E EQUIPAMENTOS
Fernando Cury é o co-autor de projetos de
lei, em conjunto a outros deputados, que
classificam diversas cidades da região como
MIT – Município de Interesse Turístico, para
que recebam R$ 600 mil anuais para investir
no turismo e melhorar os serviços prestados,
ampliando assim as oportunidades de
geração de emprego e renda.
A gestão junto ao Governo do Estado foi
fundamental também para liberação de
recursos, necessários para a compra de
equipamentos e maquinários usados no dia
a dia de trabalho das prefeituras, atendendo
as demandas da população.

R$ 585 MIL EM
EMENDAS PARLAMENTARES

AGRICULTURA

JUSTIÇA E CIDADANIA
O deputado Fernando Cury teve papel decisivo na Assembleia Legislativa,
atuando para que importantes Projetos de Lei Complementar do setor
judiciário tramitassem em caráter de urgência:
PLC 24 • cria 150 cargos de juiz de direito auxiliar, para atender a
demanda crescente do Judiciário;
PLC 40 • advogados voltaram a receber os honorários pelos serviços de
Assistência Judiciária Gratuita, que beneficiam 1,5 milhão de pessoas
por ano;
PLC 56 • trata da exigência do nível universitário para a carreira de
oficial de justiça, também é uma conquista do deputado Fernando Cury.
Um pleito antigo que valoriza a categoria, que teve aprovação depois de
muito diálogo entre os deputados.
Através da união de forças e parceria com os municípios, Fernando Cury
destinou recursos para as áreas da saúde (para melhorar ainda mais o
atendimento aos pacientes), da infraestrutura urbana (melhor qualidade
de vida para as pessoas) e agropecuária (condições ideias e apoio aos
produtores rurais).

R$ 120 MILHÕES PARA CUIDAR DAS
NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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 pelas entidades de diversos municípios,
investimento fundamental para promoção de atividades
culturais, esportivas e educacionais, que ajudam a garantir
mais oportunidades às nossas crianças e adolescentes. Para
o Vale do Paraíba e Litoral Norte, foram aproximadamente
R$ 3 milhões aprovados para 16 projetos, 4 deles em Caçapava.

AUTOR DE PROJETOS DE LEI PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS

PL 565/2018 e PL 570/2018 - protegem os direitos e
garantias das crianças, adolescentes e idosos, através
do não contingenciamento e desvinculação dos Fundos
Estaduais, garantindo a aplicação integral das receitas.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BOM PRATO SAÚDE: A CONQUISTA QUE MELHOROU
A VIDA DE MAIS DE 2 MILHÕES DE PESSOAS
O olhar atencioso e a proximidade com aqueles que
mais precisam da mão do Poder Público, despertaram a
necessidade de uma ação que envolvesse uma corrente
do bem. E Fernando Cury fez a lição de casa. Acompanhou
de perto o dia a dia de pacientes e acompanhantes que
dependem do serviço prestado pelo Hospital das Clínicas
de Botucatu: dois milhões de pessoas de 70 cidades que
buscam o atendimento de referência e excelência do HC
para consultas, exames e cirurgias.
São várias prefeituras do nosso interior que disponibilizam
transporte diário para essas pessoas, que passam horas na
estrada até chegar a Botucatu, e permanecem por todo o dia,
à espera do último paciente ser atendido.
Longe de casa e sem condições financeiras para ter uma boa
refeição, a maioria não se alimentava direito, ou até mesmo,
chegava a passar fome.

Diante dessa situação, Fernando Cury decidiu agir e idealizou
o Bom Prato Saúde. O primeiro modelo desse restaurante
popular foi então implantado no HC de Botucatu em 2015,
com alimentação nutritiva e a baixo custo: café da manhã a
50 centavos e almoço a 1 real.
Graças ao sucesso desse projeto, Fernando Cury conquistou
a aprovação para levar o Bom Prato Saúde também para
Jaú, beneficiando assim os usuários do Hospital Amaral
Carvalho, referência para pacientes com câncer vindos de
500 municípios paulistas, que registra 330 mil atendimentos
por ano.
Nova luta Fernando Cury tem trabalhado incansavelmente
para que o Bom Prato Saúde se torne um programa do
Governo do Estado, contemplando todas as cidades que
possuem hospitais de referência em suas respectivas
regiões.

R$ 1,3 MILHÃO EM CONQUISTAS PARA CAÇAPAVA!
EDUCAÇÃO
Um pedido antigo dos educadores de Caçapava
transformou-se em realidade, graças à atuação de
Fernando Cury. Após diversas reuniões realizadas na
cidade, o parlamentar entendeu as necessidades e deu
início a mais um importante trabalho.
A interlocução feita com seu irmão João Cury, hoje
secretário estadual de Educação, e à época presidente
da FDE – Fundação para o Desenvolvimento da
Educação, terminou também com excelentes notícias:
investimentos para escolas estaduais, garantindo assim
mais conforto, segurança e condições ideais para que
nossos alunos da rede pública tenham a qualidade do
ensino que merecem.
• R$ 127.963,40 – reforma da Escola Estadual Malvina
Leite e Silva
• R$ 57.920,22 – reforma da Escola Estadual José de
Moura Resende
• R$ 48.773,30 – reforma da Escola Estadual Professor
João Gonçalves Barbosa
• R$ 21.314,34 – reforma da Escola Estadual Professor
Roque Passarelli
• R$ 19.672,99 – impermeabilização de reservatório da
Escola Estadual Arrecieres Natali
• R$ 11.523,73 – obras na Escola Estadual Professora
Ruth Sá

SAÚDE DE CAÇAPAVA TEM
A ATENÇÃO QUE MERECE
Conhecer de perto a realidade enfrentada pelos municípios
é fundamental para que o homem público cumpra seu
papel, desenvolvendo as ações necessárias em benefício da
população.
Esse é Fernando Cury, um deputado presente e que
gosta de estar com as pessoas, ouvindo mais para
acertar mais! E foi através dessa atuação, defendendo
os interesses dos municípios paulistas, que o mandato
tem sido colocado à disposição de todos.
Para Caçapava, foram R$ 65 mil indicados através
de emenda parlamentar de sua autoria. O recurso é
de grande importância, para que a Prefeitura possa
adquirir uma ambulância, garantindo melhor qualidade
no serviço prestado aos pacientes.

R$ 11,7 MILHÕES PARA
O VALE DO PARAÍBA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OLHAR PARA AQUELES QUE
MAIS PRECISAM!
Como único deputado a ocupar uma cadeira como
membro do Condeca – Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Fernando Cury conquistou
investimentos para as atividades desenvolvidas com
crianças e adolescentes de Caçapava.
O GAMT-Grupo de Assessoria e Mobilização de
Talentos teve seu projeto social aprovado e foi
contemplado através de um convênio para realizar
as ações no contra-turno escolar:
• R$ 589 mil para o GAMT-Grupo de Assessoria
e Mobilização de Talentos desenvolver o projeto
Jovens Urbanos.
Outros três importantes projetos sociais de
Caçapava também foram contemplados. O recurso
está autorizado e já foi publicado no Diário Oficial
do Estado:
• R$ 166.500,00 para a Prefeitura desenvolver o
projeto Empoderamento Feminino Infanto Juvenil
• R$ 149.450,00 para o GAMT-Grupo de Assessoria
e Mobilização de Talentos desenvolver o projeto
Ponto de Encontro Esporte
• R$ 90.396,09 para a Casa da Criança desenvolver
o projeto Nutrir Educando

Educação: R$ 4,5 milhões para a construção de creches e reforma de escolas
Turismo e compra de equipamentos: R$ 3,6 milhões
Desenvolvimento social: R$ 3 milhões / 16 projetos realizados / 13 municípios
Emendas parlamentares: R$ 585 mil

