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No dia 28 de abril, trabalhadores de várias categorias, dos serviços público e
vão
parar o país
o objetivo
de ebarrar os ataques promovidos pelo
No dia 28 de abril, trabalhadores privado,
de várias
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doscom
serviços
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governodedebarrar
Michel
pela base governista
no congresso nacional. Em
privado, vão parar o país com o objetivo
os Temer
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pelo
a concentração
acontece,
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governo de Michel Temer e pela Sorocaba,
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no congresso
nacional.
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Raul Marcelo usou a tribuna para
O deputado estadual Raul Marcelo
as contrarreformas
Raul Marcelo usou a tribuna parafalar sobre
O deputado
estadual Raul Marceloapresentou nesta segunda-feira
pelo governonesta
Temersegunda-feira
e
(17) projeto de lei que proíbe a
falar sobre as contrarreformaspromovidasapresentou
O deputado
promovidas pelo governo Temer e do PSDB. (17)
projeto detambém
lei que proíbe ainauguração e a entrega de obra
população epara
ir às de obrapública estadual incompleta ou que,
do PSDB. O deputado tambémconvocou ainauguração
a entrega
sexta-feira
(28)
para
convocou a população para ir àsruas nestapública
estadual
incompleta
ou que,embora concluída, não esteja em
direitos concluída,
trabalhistas
ruas nesta sexta-feira (28) paralutar pelosembora
nãoe esteja emcondições de atender aos fins a
à aposentadoria.
Leia+ aos fins aque se destina. Leia+
lutar pelos direitos trabalhistas epelo direito condições
de atender
pelo direito à aposentadoria. Leia+

que se destina. Leia+

O
deputado
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uma
O mandato recebeu denúncia por
portal derecebeu
notícias denúncia
El
O
deputado
repercutiu
umareportagemOdomandato
porparte da segurança pública de
que tratou
respeito depública dePorto Feliz que as Delegacias de
reportagem do portal de notícias ElPaís Brasil, parte
da asegurança
um
esquema
nas
linhas
doas
Metrô
País Brasil, que tratou a respeito de
Porto Feliz que
Delegacias dePolícia da cidade não funcionarão
em que
beneficiou
um esquema nas linhas do Metrôde São Paulo
Polícia
da cidade
não afuncionarãomais aos fins de semana e
ao longo
ao menos
Por
conta
desta
de São Paulo em que beneficiou aOdebrecht mais
aosde fins
de semana eferiados.
e envolveuPordiversas
o
deputado
Odebrecht ao longo de ao menos15 anos feriados.
conta
destaconstatação,
Leia +
15 anos e envolveu diversasesferas políticas.
constatação,
o
deputadoquestionou o governo. Leia +
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Raul Marcelo anunciou que não
Durante a discussão do projeto de
participando
da projeto delei
(79/2017)
que
autoriza
Raul Marcelo anunciou que nãocontinuará Durante
a discussão do
de Direitos
Humanos.
continuará
participando
daComissão lei
(79/2017)
que
autorizaempréstimo ao BNDES de R$ 200
dia 11 ao
de BNDES
abril, o de R$ 200milhões, o deputado afirmou que
Comissão de Direitos Humanos.Desde o último
empréstimo
parte dao Comissão
Desde o último dia 11 de abril, odeputado faz
milhões,
deputado de
afirmou queantes de colocar para aprovação
Cliquepara
no aprovaçãoesta propositura, deveria haver
deputado faz parte da Comissão deAssuntos Desportivos.
antes de colocar
a carta
que explicadeveria
os
Assuntos Desportivos. Clique noLeia+ e veja
esta
propositura,
haveruma investigação de todas as
mudança.
Leia +
Leia+ e veja a carta que explica osmotivos da uma
investigação
de todas asobras do governo estadual. Leia +
motivos da mudança. Leia +
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