JUNTOS ITAJAÍ

#EuDecidiMeEnvolver

CLAYTON LUÍS BATSCHAUER
CANDIDATO A VEREADOR POR ITAJAÍ
Olá! Sou o Clayton, natural de Itajaí.
Tenho 43 anos, casado há 21 anos com
a advogada Rafaela, e desta união
nasceu Clayton Filho. Fui eleito
vereador em 2004, reeleito em 2008 e
2012.
Sou graduado em Ciência Política pela
Univali, possuo curso de extensão em
Economia e Gerenciamento de cidades
pela Universidade da Califórnia, em
San Diego (EUA) e concluí o Mestrado
em Gestão de Políticas Públicas na
Univali em 2011. Atualmente estou

Doutorando em Saúde Pública pela
Universidade de Buenos Aires, além de
Empresário no ramo da Saúde, área
que venho atuando há muitos anos.
Administro hoje, aproximadamente 80
colaboradores na área da saúde, fui
professor do Curso de Direito e
Relações Internacionais da Univali e
Presidente do Atiradores - Clube de
Caça e Tiro Vasconcelos Drumond de
2004 à 2006. Fui também membro do
Conselho de Administração do Banco
(Bancri) de 2004 à 2012.

AÇÕES POLÍTICAS
ESTOU PREPARADO

Com a Ministra Damares Alves, pronto para
trabalhar com o nosso time Bolsonaro!

Nossas ações irão se alinhar aos programas e
recursos federais para consolidar e ampliar
conquistas como a redução da mortalidade
infantil, tratamentos oncológicos e atendimentos
de queimados em nossa cidade.
Viabilizar um transporte mais humanizado, para
crianças com necessidades especiais e que
buscam tratamento oncológico (rádio e
quimioterapia) em outras cidades e propiciar
estas demandas para nossa cidade.
A construção de uma nova unidade hospitalar se
torna iminente em Itajaí. Nosso atual hospital
infantil não consegue mais suportar a demanda.
O hospital Pequeno Anjo foi construído, na antiga
casa paroquial da nossa igreja Matriz, um
verdadeiro “puxadinho”, não tendo mais
condições de comportar as demandas da nossa
crescente população.

#EuDecidiMeEnvolver
SAÚDE PARA QUEM PRECISA
Eu decidi me envolver! Junte-se a
nossa campanha, vamos melhorar a
saúde infantil de Itajaí.
O objetivo principal do Projeto
"#EuDecidiMeEnvolver" é construir
um hospital infantil para as nossas
crianças, buscar através do mandato
de Vereador de Itajaí, recursos e
viabilidade junto aos Governos
Federal e Estadual para a sua
realização, compreensão de seus
determinantes e capacidade para a
utilização de medidas práticas de
promoção, proteção e recuperação da
saúde infantil.
Estou preparado para lutar, e tenho um
compromisso ﬁrmado com você que
faz parte dessa grande família da
nossa cidade de Itajaí.

COMPROMISSO COM A VERDADE!
MEU COMPROMISSO COM VOCÊ:

Com meus pastores e amigos
abraçados em um mesmo propósito.

Eu me sinto realmente capacitado para legislar e
auxiliar o Poder Executivo do Município,
justamente pela experiência que tenho nos três
mandatos como vereador, como também na
iniciativa privada.
Aﬁrmo, meu compromisso será com a família
Itajaiense, cuidar do que é mais necessário para o
futuro de nossas crianças.
Não vou medir esforços para ajudar a construir
em um Hospital infantil, uma ala para o centro de
tratamentos de queimados e uma ala oncológica.
Quando uma criança é vítima de queimaduras, o
hospital Joana de Gusmão, localizado em
Florianópolis é o local mais próximo para este tipo
de tratamento, aumentando os custos com
transporte, alimentação e hospedagem.
Com uma equipe capacitada é possível alcançar
altos índices de cura. Tudo em um ambiente
projetado para diminuir, ao máximo, o impacto
desse tratamento, que convenhamos, não é fácil!

PROPOSTA PARA A SAÚDE INFANTIL DA
CIDADE DE ITAJAÍ:
Quando a notícia de um câncer é
conﬁrmada, um turbilhão de emoções
atinge cada pessoa de modo diferente.
Pacientes, familiares e até mesmo os
médicos têm pela frente uma jornada a ser
trilhada. Precisamos juntos, construir uma
nova unidade hospitalar infantil
oncológica. Com espaço, equipe técnica
capacitada, equipamentos e
acompanhamento psicológico adequado a
toda família.
Entre os acidentes que podem acontecer
com crianças, um dos mais devastadores
é a queimadura, que todos os anos deixa
milhares com sequelas permanentes. Na

maioria das vezes, o tratamento dessas
enfermidades é dolorido e demorado e, em
muitos casos, as vítimas desenvolvem
traumas físicos e psicológicos para toda a
vida. Vamos lutar para que um Hospital
Infantil tenha todos os tratamentos
técnicos e equipamentos necessários.
Honestidade, integridade e ética,
valorização do ser humano, compromisso
com a atualização e a verdade cientíﬁca,
atendimento com dignidade e
humanidade, desenvolvimento e
satisfação dos colaboradores, são a chave
que promoverão a qualidade de vida que
buscamos.

Competência | Ética | Transparência | Solidariedade | Trabalho em Equipe | Igualdade nas Relações | Sustentabilidade.

VAMOS FAZER ACONTECER
JUNTOS FAREMOS A DIFERENÇA
Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade.
JUNTOS VAMOS FAZER ACONTECER #EuDecidiMeEnvolver.

Coligação: AVANÇA ITAJAÍ - MDB, PDT, DEM, PL, CIDADANIA, PSC, PSB, PTB, PROS - CNPJ: 38.637.095/0001-21

Receber pacientes e familiares com atendimento respeitoso e singular, oferecendo
tratamentos mais modernos disponíveis e serviços de excelência.
Nessa luta, o Clayton não está sozinho. Ele é o escolhido para nos representar! Somos
um grupo formado por proﬁssionais da área da saúde infantil, irmãos Cristãos e amigos
que querem ver a Câmara de Itajaí Reviver para projetos que impactem para melhor a
vida de nossas crianças e nossas famílias. Precisamos de VOCÊ!
Junte-se a NÓS!
Vote: 15.000 para Vereador.

