
Chegou a Hora 
de Raul Marcelo - 50
Saúde, Segurança Pública e Trabalho são as
prioridades do único candidato com experiência
e sensibilidade para reerguer Sorocaba

Raul Marcelo uniu as forças 
progressistas da cidade em 
uma coligação histórica en-
tre o Partido Socialismo e 

Liberdade e o Partido dos Trabalhadores. 
Finalmente temos em quem votar!
Com um programa de governo voltado 

para a Saúde, a Segurança Pública e o Tra-

balho, Raul vai comandar a reconstrução 
de Sorocaba.

Depois da crise causada pelos últimos 
prefeitos e seus aliados e aprofundada pela 
pandemia, a cidade exige um lider prepa-
rado e experiente. 

Sorocaba voltará a crescer! E dessa vez 
bene� ciando a todos os sorocabanos.

Para colocar Sorocaba nos trilhos novamente, Raul Mar-
celo tem ao seu lado Paulo João Estausia, 57 anos, o 

candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores.
Bacharel em Direito, Paulo é um dos mais importantes 

dirigentes sindicais da América Latina.

FÉ, FAMÍLIA E ESPORTE!
Evangélico, com larga experiência na área de segurança, 
Paulo Estausia é casado com Thais Matheus e pai de três 
� lhos: Mike Maia, Luís Daniel e Heloisa.

Paulo também é um atleta do karatê, reconhecido na cida-
de e no Brasil. Professor faixa preta 3º Dan, conquistou três 
vezes o campeonato sul-americano. Paulo é um campeão! 

RAUL MARCELO E PAULO ESTAUSIA, 
JUNTOS PARA DEFENDER SOROCABA!

O FUTURO 
E AGORA!E AGORA!

RAUL MARCELO é 
casado com Maria Elisa 
e pai do Raul, do Ítalo e 
da Nina. Católico, Raul 
é reconhecido pela 
preocupação com os mais 
necessitados e a coragem 
em enfrentar as injustiças.

Formado em 
Processamento de Dados, 
Raul cursou Letras, 
graduou-se em Direito e 
faz mestrado em Economia. 
Advogado, Raul Marcelo foi 
por duas vezes Vereador 
e outras duas Deputado 
Estadual, exercendo os 
mandatos com ética, 
sabedoria, muito trabalho 
e honestidade! São 20 
anos de vida pública sem 
nenhum processo!
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Se dependesse de Jair Bolsonaro, o Auxílio 
Emergencial seria de apenas R$ 200,00! 

Graças à pressão das bancadas do Partido 
Socialismo e Liberdade e do Partido dos 
Trabalhadores no Congresso, o governo 
teve que aceitar os R$ 600,00. Agora, os 
dois partidos lutam para que o presidente 
não corte o valor pela metade. 

Sem os R$ 600,00, famílias passarão fome 
e a economia vai levar mais tempo para se 
reerguer, já que esse dinheiro está impedin-
do uma quebradeira maior do comércio, 
serviços e indústria.

Em 2016, Raul liderava as pesquisas de 
segundo turno para a Prefeitura. Soro-

caba abraçou um candidato com ética, cheio 
de ideias novas e que pensa nas pessoas em 
primeiro lugar. Havia esperança no ar.  

Até que as redes sociais despejaram 
mentiras sobre ele. Uma campanha suja, 
marcada pelo ódio e pelas fake news. O re-

Luta pela ética!
NÃO VAMOS 
DEIXAR A 
MENTIRA 
VENCER MAIS 
UMA VEZ EM 
SOROCABA! 

sultado foi a eleição de José Crespo, um 
prefeito que não cumpriu as promessas 
feitas na campanha e envergonhou a cida-
de perante os olhos de todo o Brasil.

Agora elas estão de volta: as fake news!  
Preste bem atenção se as notícias que você 
vê no Facebook, Instagram, YouTube ou no 
WhatsApp são verdadeiras.

Pesquise mais sobre os 
candidatos a prefeito e aproveite 
para conhecer a vida pública e 
as propostas de Raul Marcelo. 
Você perceberá imediatamente a 
diferença dele para os outros.

Ajuda Emergencial 
de R$ 600
Derrota de Bolsonaro, vitória do povo brasileiro!

SOROCABA SOLIDÁRIA
No começo da pandemia, Raul Marcelo e as 
bancadas do Partido Socialismo e Liberdade 
e do Partido dos Trabalhadores na Câmara 
Municipal criaram o projeto Sorocaba Solidá-
ria, que previa o pagamento de um auxílio 
de R$ 500,00 para mais de 20 mil famílias.

O projeto foi entregue em mãos à prefeita 
Jaqueline Coutinho (PSL), que nada fez além 
de distribuir cestas básicas insu� cientes e kits 
de alimentos criticados pela péssima quali-
dade, deixando milhares de famílias na mão 
durante a pior fase da pandemia.

Conheça 
as propostas de 
Raul Marcelo-50 
no site:

UM PREFEITO 
DE VERDADE! 

www.raulmarcelo.com.br
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Raul Marcelo tem realizado plenárias 
pela internet com especialistas e re-

presentantes da sociedade, debatendo os 
temas mais importantes e buscando solu-
ções viáveis e realistas para os problemas da 
nossa cidade.

Dezenas de pessoas com grande conhe-
cimento técnico, coordenadas por Raul, 
estão contribuindo para um Projeto de 
Governo sério e que possa realmente ser 
realizado.

Enquanto os outros candidatos vêm com 
promessas, Raul Marcelo oferece planeja-
mento, competência e honestidade.

Todos os dias Raul faz reuniões nos 
bairros da cidade. Com o início da 

pandemia esses encontros se transforma-
ram em Lives com a participação dos mo-
radores.

Raul Marcelo está vendo de perto os 
problemas e conversando sobre as solu-
ções com quem mais sofre com o aban-
dono da cidade pelo atual governo: você!

Acompanhe e participe desses encontros 
pelas redes sociais de Raul Marcelo, 50 e 
venha ajudar a construir uma Sorocaba 
para todas e todos!

Raul Marcelo: sempre 
presente em toda a cidade!

ACOMPANHE RAUL NAS REDES SOCIAIS!

RAULPREFEITO50 @RAULPREFEITO50 RAULPREFEITO50 (15) 99603-7470

Plenárias 
Virtuais
O futuro de Sorocaba deve ser 
construído por várias mãos! 
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CONQUISTAS DE SOROCABA 
NOS GOVERNOS DO PARTIDO 
DOS TRABALHADORES

UFSCar Sorocaba
3 mil alunos estudando de graça em uma 
das melhores universidades do Brasil.

Muitas das boas conquistas de 
Sorocaba nas últimas décadas 
nasceram de programas federais 
do Partido dos Trabalhadores e 
de projetos de Raul Marcelo na 
Assembleia Legislativa.

No � nal de 2016, durante o 
governo do PSDB, o único 
equipamento de radiotera-
pia público de Sorocaba foi 

desativado. Um absurdo! Por quase dois 
anos os pacientes precisavam madrugar 
para fazer o tratamento em hospitais da 
Grande São Paulo. 

Graças ao trabalho de Raul Marcelo, o 

R$ 400 mil para 
implantação do CAPS 
(Centro de Atenção 
Psicossocial).

Fizemos 
muito por 
Sorocaba 
e juntos, 
faremos 
muito mais!”

“

Raul Marcelo consegue 
o dinheiro para instalar 
equipamento de combate 
ao câncer na Santa Casa

novo equipamento para tratamento do cân-
cer, um acelerador linear de partículas, insta-
lado na Santa Casa, foi inaugurado em 2020. 

Raul conseguiu mais de R$ 2 milhões, 
para concluir a instalação do equipamento 
e reformar o telhado da entidade.

Detalhe: o acelerador foi destinado a 
nossa cidade pelo Governo do Partido dos 
Trabalhadores, em 2013!

MAIS CONQUISTAS DO TRABALHO DE 
RAUL MARCELO PARA A SAÚDE DE SOROCABA!
R$ 765 mil para 
o Hospital do Câncer 
Infantil de Sorocaba 
(Gpaci).

R$ 500 mil para 
o Hospital Oftalmológico 
do Banco de Olhos 
de Sorocaba.

Residencial Carandá
2.560 apartamentos pelo programa 
Minha Casa, Minha Vida.
Instituto Federal de Educação
Ensino médio de alta qualidade.
UPA do Éden
180.000 pessoas atendidas.
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