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ADUFERPE

Marília Arraes sai em defesa da professora
universitária intimada pela Polícia Federal
11 de março de 2021 Por Redação
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A deputada federal Marília Arraes (PT), lançou nota de apoio à professora

universitária Erika Suruagy que foi intimada pela Polícia Federal para prestar

esclarecimentos sobre a colocação de outdoors com mensagens críticas ao governo

Bolsonaro. Con�ira a nota na íntegra: “NOTA OFICIAL O mandato da deputada

federal de Pernambuco, Marília Arraes (PT/PE) vem a público expressar … Ler mais
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