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O Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo desmentiu, em postagem no
Facebook,
que desmentiu,
o governo estadual
havia no
nomeado 1,2 mil Policias Civis para o
O Sindicato dos Delegados do Estado
de São de
Paulo
em postagem
Estado
São Paulo.
apenas
Facebook, de que o governo estadual
haviadenomeado
1,2Na
milverdade,
Policias foram
Civis para
o 773 profissionais. Leia +
Estado de São Paulo. Na verdade, foram apenas 773 profissionais. Leia +

Por conta da falta de repasse por
O PSOL entrou com representação
Estadual
de
exigindo investigação da TV Globo
Por conta da falta de repasse por parte da Secretaria
O PSOL entrou
com representação
relaçãoinvestigação
ao Hospital
às
denúncias
sobre
parte da Secretaria Estadual deSaúde emexigindo
da TV Globo quanto
de Itapetininga,
Raul
de
propina
para
Saúde em relação ao Hospital Regional (HR)
quanto
às
denúncias
sobre pagamento
dos
direitos
de
Regional (HR) de Itapetininga, RaulMarcelo protocolou
pagamento requerimento
de
propina
para obtenção
providências
exclusivos
de
requerimento em que cobra
obtenção
dos para
direitos
de transmissão
adequado
do
de
futebol
em que cobra providências parao funcionamento
transmissão
exclusivos
de campeonatos
o funcionamento adequado do HR. Leia+ campeonatos
de
futebol organizados pela CBF. Leia+
HR. Leia+
organizados pela CBF. Leia+
Marcelo

protocolou

Na Alesp, Raul Marcelo vem
O mandato repudia a possibilidade
trabalhando
com
projetos
que
Na Alesp, Raul Marcelo vem
O mandato repudia a possibilidade de expansão e privatização do Porto
a expansão
violência econtra
as do Porto de São Sebastião, localizado na
trabalhando com projetos que combatem de
privatização
Segundo
a pesquisa
combatem a violência contra asmulheres. de
São Sebastião,
localizado na costa do litoral norte do Estado de
Vitimização
mulheres. Segundo a pesquisa “Visível e Invisível:
costa doa litoral
norte de
do Estado de São Paulo, na cidade de São
Brasil",
umanaemcidade
três de São Sebastião.
A
ampliação
terá
“Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no
São
Paulo,
é
vítima
de
Mulheres no Brasil", uma em três brasileiras Sebastião.
A
ampliação
terá consequências “catastróficas” e
+
brasileiras
é
vítima
de violência. Leia
consequências
“catastróficas” e“irreversíveis”. Leia+
violência. Leia +

“irreversíveis”. Leia+

Raul Marcelo participou de uma
Conheça a professora Lisete
Raul Marcelo participou de umaaudiência pública,
Conheça na aAssembleia
professora LiseteArelaro, pré-candidata do PSOL ao
de São pré-candidata
Paulo (Alesp),
paulista,
que
foi
audiência pública, na AssembleiaLegislativa Arelaro,
do PSOL aogoverno
do Hospital Universitário
Legislativa de São Paulo (Alesp), em defesa governo
paulista,
que
foi entrevistada no Jornal da Gazeta
Estadual
São da Gazeta para falar dos desafios para a
em defesa do Hospital Universitárioda Universidade
entrevistada
no de
Jornal
da Universidade Estadual de SãoPaulo (HU-USP).
para Leia
falar + dos desafios para a campanha eleitoral de 2018. Assista
Paulo (HU-USP). Leia +
campanha eleitoral de 2018. Assista
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