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Comissão de Saúde aprova
projeto de Celso Giglio que
visa combater estímulo à
bebida alcoólica
Celso Giglio,
presidente
da Comissão
de Saúde da
Alesp

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na sessão de 18 de outubro o
Projeto de Lei 349/2016, de autoria do
deputado Celso Giglio.
Quando aprovado e sancionado, o
projeto irá regulamentar a propaganda
de bebida alcoólica em todo o estado.
A propaganda será permitida somente
nos próprios locais de venda com
cláusulas de advertência.
O deputado apresentou em sua
exposição de motivos o fato de vários
estudos terem apontado dados alarmantes de alcoolismo entre jovens de
12 a 17 anos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
discutirá Ensino à Distância

Aumenta número de jovens
que se embriagam
Em sua justificativa do projeto de lei
349/2016, o deputado
Celso Giglio fez um
diagnóstico detalhado
no qual relata diversas
preocupações. "Os
números de problemas associados ao
álcool no Brasil não
deixam dúvida quanto
ao potencial devasta-

dor deste, principalmente junto aos jovens e, de forma assustadora, junto a
adolescentes. Em
acidentes com motoristas alcoolizados,
episódios de violência relacionados ao
álcool, intoxicação
alcoólica, os jovens
têm uma participação

importante e início
cada vez mais precoce. A propaganda de
bebidas alcoólicas
está intimamente
associada a momentos gloriosos, à sexualidade e até a acontecimentos cívicos, ficando à margem os
problemas associados
ao seu uso".

A Comissão também aprovou o
requerimento do deputado Carlos Neder para que se realize audiência pública para discutir o Ensino à Distancia (EAD) na área de saúde.
A propósito, Celso Giglio já apresentou o Projeto de Lei 547/2016 que
visa impedir que o sistema EAD seja
usado no ensino de enfermagem.
"O atendimento em vários setores
da Saúde tem como ponto essencial a
presença do profissional, sem o qual é
impossível atender os pacientes de
modo adequado", disse Celso Giglio.

Leia mais no verso deste informativo
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Comissão de Finanças
aprova projeto de Celso
Giglio que prevê
ação antidengue
A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou
o projeto de lei 18/2016,
do deputado Celso Giglio,
que prevê a adoção de medidas nos pátios de estacionamento de veículos destinados a leilão.
O objetivo é evitar a
criação de ambiente favorável à proliferação do
mosquito trasmissor da
dengue.
Tais medidas incluem a
adoção de coberturas em

terrenos utilizados para
armazenamento de veículos ou equipamentos destinados a leilões públicos,
localizados no Estado de
São Paulo.
Estarão obrigadas a seguir as novas regras aquelas empresas que realizam
leilões de interesse de empresas públicas ou privadas, detentoras da propriedade ou do uso de terreno
utilizado para a mesma
finalidade.

Projeto de lei de Celso Giglio visa combater a
proliferação do mosquito causador da dengue

Celso Giglio recebe
presidente da APM
O deputado Celso Giglio recebeu em audiência
dois representantes da Associação Paulista de Municípios (APM), o presidente Carlos Alberto Cruz
Filho e o terceiro-secretário Antônio César Simão.
Na pauta da reunião a
situação dos municípios,

novamente afetados pela
crise econômica que paralisa o país nos últimos dois
anos. "Estamos discutindo
formas de amenizar a perda das cidades, desta vez
tendo como referência o
fato de que a União se
mostra mais disposta a um
diálogo aberto e franco",
afirmou Celso Giglio.

César Simão, de camisa branca, e Carlos Cruz
ao lado do deputado Celso Giglio

NOVEMBRO AZUL
Com o apoio do deputado estadual Celso Giglio, a Assembleia
Legislativa participa da campanha Novembro Azul, em parceria
com o Instituto Lado a lado pela Vida, que visa combater o câncer
de próstata. Além de palestra deverão ser feitos exames de pressão
arterial, IMC, diâmetro abdominal e de peso, além da divulgação
de orientações gerais.
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