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Nesta segunda-feira (7), a Lei Maria da Penha completa 11 anos desde sua
aprovação. Trata-se de um projeto que tem como objetivo proteger as mulheres de
abusos e agressões. Segundo levantamento feito pela Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais, em 2016, uma em cada três mulheres brasileiras sofreu algum
tipo de violência (física, psicológica, moral, patrimonial). Leia +
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Raul
Marcelo
protocolou
requerimento de informação tanto
no Departamento de Estradas de

Na transmissão do Fala Raul, o
deputado comentou sobre o projeto
Fura-Fila; possível afastamento do

Rodagem
(DER)
quanto
na
Secretaria Estadual de Logística e
Transportes a respeito da abertura
de duas novas crateras no ramal
103 da SP-79, em Votorantim. Leia+

prefeito de Sorocaba; estadual e
nacional; fechamento das unidades
do Farmácia Popular; aumento da
conta de água em Sorocaba; entre
outros assuntos. Leia+

O parlamentar do PSOL foi
entrevistado pela TV Alesp e falou
sobre seu projeto de lei que proíbe
no Estado de São Paulo a
fabricação e a comercialização de
bebidas e alimentos que contiverem
mais de 29 microgramas do corante
caramelo IV. Leia+
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O PSOL de Sorocaba produziu um
vídeo explicando os males da
“reforma” Trabalhista, que foi
aprovada nos últimos meses,
inclusive, com voto favorável de dois
deputados com base na região de
Sorocaba: Jefferson Campos (PSD)
e Vitor Lippi (PSDB). Leia+
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Raul Marcelo pediu a palavra,
durante sessão da Alesp, para fazer
um comunicado sobre a escola
estadual Professora Selma Maria
Martins Cunha, em Votorantim.
Segundo o parlamentar, o colégio
necessita de seis agentes de
organização escolar. Leia+
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Em encontro realizado na manhã
deste domingo (30), o conjunto do
Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) de Sorocaba elegeu a nova
composição do diretório municipal.
Nessa atividade, ficou definido como
presidente do partido o jornalista
Igor Tanaka. Leia+
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