Boletim Eletrônico
1ª edição
maio 2017
Template preview
mode Boletim
Eletrônico
1ª ediçãoRename
maio 2017

Help

Caso não visualize o e-mail Clique Aqui para Ver em seu Navegador.
Desktop

Mobile

Inbox

Content

Preview and Test 


Design

Caso não visualize o e-mail Clique Aqui para Ver em seu Navegador.

Text

Boxed Text

Divider

Image Card

Image + Caption

Social Share

Footer

Code

Video

Ima

Drop Content Blocks Here

Social F

Como a “reforma” da Previdência Social, de autoria do governo Temer e seus
vai autoria
prejudicar
sua família
Como a “reforma” da Previdência aliados,
Social, de
do você,
governo
Temer ee seus
seusamigos. Leia +
aliados, vai prejudicar você, sua família e seus amigos. Leia +

Raul Marcelo recebeu denúncias
Apesar de o governo ter anunciado
que
as escolas
Raul Marcelo recebeu denúnciasde pais informando
Apesar de
o governo
ter anunciadouma linha de trem de passageiros
Sorocaba
de pais informando que as escolasestaduais de
uma
linha de não
tremestão
de passageirosno Estado de São Paulo, o projeto
aosSão
alunos.
estaduais de Sorocaba não estãooferecendonomerenda
Estado de
Paulo, o projetonão mostra a definição das cidades
cobrou
que odas cidadesincluídas e excluídas pelo percurso
oferecendo merenda aos alunos.Nisso, o mandato
não mostra
a definição
alimentação
Nisso, o mandato cobrou que ogoverno restabeleça
incluídas ea excluídas
pelo percursoda primeira etapa. É o que analisa
a
todos
os
alunos
o
mais
rápido
governo restabeleça a alimentação
da primeira etapa. É o que analisao deputado estadual Raul Marcelo
a todos os alunos o mais rápidopossível. Leia+
o deputado estadual Raul Marcelo(PSOL). Leia+
possível. Leia+

(PSOL). Leia+

Diante do lucro da Sabesp que
Após Raul Marcelo sugerir que o
536 Raul
milhões
em 2015
Diante do lucro da Sabesp quesaltou de R$
Após
Marcelo
sugerir que opoder público estadual criasse
em 2016
–
saltou de R$ 536 milhões em 2015para R$ 2.947
poderbilhões
público
estadual
criasseprogramas de parcelamento de
449,5% emde
um parcelamento
ano, o
para R$ 2.947 bilhões em 2016 –aumento deprogramas
dedébitos para regularizar a situação
estadualpara
questionou
aumento de 449,5% em um ano, odeputado débitos
regularizara a situaçãodos paulistas perante o governo,
cidades
que ainda
nãoo governo,Geraldo Alckmin protocolou projeto
deputado estadual questionou arespeito dasdos
paulistas
perante
esgoto
no
respeito das cidades que ainda nãotêm tratamento
Geraldode
Alckmin
protocolou
projetode lei 253/2017 que trata sobre o
Paulo.
Leia +que trata sobre oassunto. Leia +
têm tratamento de esgoto noEstado de São
de lei
253/2017
Estado de São Paulo. Leia +

assunto. Leia +

Durante
entrevista
na
rádio
Moradores do Altos do Ipanema II e
nesta segunda-feira
Durante
entrevista
na
rádioCruzeiro FM
Moradores
do Altos do Ipanema II edo Carandá entraram em contato
estadualfalou
sobreem contatocom o mandato a respeito do
Cruzeiro FM nesta segunda-feira(8), o deputado
do Carandá
entraram
Câmara a de
(8), o deputado estadualfalou sobreas discussões
com ona mandato
respeito doandamento da implantação de uma
referentes daà implantação
demora
as discussões na Câmara deVotorantim andamento
de umarotatória na rodovia Emerenciano
Votorantim referentes à demora para a realização
rotatória de
na cirurgia
rodovia no
EmerencianoPrestes de Barros (SP-97), e Raul
Sorocaba
para a realização de cirurgia noConjunto Hospitalar
Prestes dede
Barros
(SP-97), e RaulMarcelo cobrou a conclusão da
(CHS).
Leia
+
Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Marcelo cobrou a conclusão daobra ao governo. Leia +
(CHS). Leia +

obra ao governo. Leia +
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