
 
 
                        
 

Mas há também novas pessoas que querem ocupar cargos nas Câmaras Federais e 

Estaduais e que são pessoas que sempre lutara, no nosso meio, pelos nossos direitos 

e que é importante também eleger. 

 ELISÂNGELA ARAÚJO – PT – DEPUTADA FEDERAL 

 MÁRIO JACÓ – PT – DEPUTADO ESTADUAL 

 RADIOVALDO – PT – DEPUTADO ESTADUAL 

 ROSIVAL LEITE – PT DEPUTADO ESTADUAL 

E AGORA? 

Não podemos votar nos que não respeitaram os nossos direitos e que aprovaram a 

derrubada de Dilma e a implementação do Golpe que proporcionou a derrubada de 

nossos direitos e as coisas boas que a gente tinha conquistado. 

DEVEMOS VOTAR NOS QUE ESTAO DE NOSSO LADO. 

O que você está fazendo para a retomada de nossos direitos? 

Pense nisso e debate com sua comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPANHEIROS E COMPANHEIRS DAS COMUINIDADES 

Nosso Brasil piorou muito nos últimos dois anos. Diminuiu ou acabou a construção de 

cisternas, não temos mais recursos federais para assistência técnica para agricultura 

familiar, não temos mais recursos federais para assistência técnica aos grupos de 

produção das comunidades rurais, acabou o Programa de Aquisição de Alimentos, 

grandes cortes no orçamento para Educação do Campo, na prática inviabilizando, 

muitos dos filhos e filhas de agricultores e agricultoras que estavam nas Universidades 

perderam a bolsa, o número de beneficiários do bolsa família vem reduzindo mês a 

mês, enquanto muitas famílias vivem em situação de fome por não ter como adquirir 

as três refeições diária a Farmácia Popular quase que acabou. 

E tem mais coisas. 

Houve a Reforma Trabalhista que gera muito desemprego e a lei da Terceirização que 

traz problemas e perda de direitos para os trabalhadores. 

Sem falar na destruição das nossas riquezas e o fim de nossa soberania, com a 

entrega a preço de Banana das nossas estatais como a Petrobrás e do Pré Sal para 

às empresas estrangeiras, acabando com o sonho de transformação de nossas vidas, 

retirando trilhões da educação, saúde e investimentos para à estruturação de nosso 

país em uma nação forte e soberana.  

Há também Reforma da Previdência que, se for aprovada praticamente acaba a 

aposentaria da área rural e muitos outros benefícios. 

PIOR AINDA: HÁ UMA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE CONGELA POR VINTE 

ANOS OS GASTOS SOCIAIS. 

Com o congelamento de gastos sociais por 20 anos, não temos novos investimentos 

na saúde, na educação e assistência, diminuem as vagas nas universidades públicas, 

nas escolas técnicas, de leitos nos hospitais. Há também Unidades de Pronto 

Atendimentos construídas e fechadas, pois os municípios não recebem recursos 

suficientes do SUS para contratação de novas equipes de saúde. 

Com estas medidas aumentou em muito o desemprego e a fome está voltando ao 

Brasil e a violência aumentando. 



 
 
                        
 

Todas estas coisas são resultado do Governo Temer, com aprovação do Congresso 

Nacional.  

Temer tomou a iniciativa, mas a maior parte dos Deputados e Deputadas Federais e 

Senadores e Senadoras aprovaram. 

Por isso temos de pensar muito em quem votar pra Deputado/a Federal e Estadual 

nestas eleições.  

Não adianta a gente eleger um bom Presidente ou um bom Governador, se a gente 

não elege junto bons deputados/as. São eles que aprovam as leis. 

VOCE SABE COMO OS DEPUTADOS FEDERAIS VOTARAM NAS LEIS QUE 

RETIRAM DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA? 

Veja como eles votaram. LISTA DOS DEPUTADOS QUE VOTARAM CONTRA OS 

TRABALHADORES E CONTRA NOSSOS DIREITOS 

✝ Antonio Imbassahy- PSDB   ✝ Antonio Brito - PSD 

✝ Artur Maia – PPS    ✝ Benito Gama – PTB 

✝ Bebeto – PSB    ✝ Claudio Cajado – DEM (PP) 

✝ Cacá  Leão -  PP    ✝ Elmar Nascimento-  DEM  

✝ Fernando Torres – PSD   ✝ Erivelton Santana – PEN 

✝  Irmão Lázaro  - PSC    ✝  João Carlos Bacelar – PR  

✝ Joao Gualberto-PSDB   ✝  José Carlos Aleluia – DEM  

✝ José Carlos Araújo  - PR   ✝ José Rocha – PR 

✝ José Nunes – PSD    ✝ Jutahy Júnior – PSDB  

✝ Márcio Marinho – PRB   ✝ - Mario Negromonte Jr – PP 

✝  Paulo Magalhães - PSD     ✝  Pastor Luciano Braga – PRB 

✝ Paulo Azi -  DEM    ✝  Roberto Brito – PP  

✝ - Ronaldo Carletto – PP   ✝  Sérgio Brito – PSD  

✝  Tia Eron – PRB    ✝ Uldurico Júnior - PV 

Defender e lutar para um legislativo formado por parlamentares que conhecem e 

defendem os Diretos da Classe Trabalhadora, em especial os Povos do Campo, é um 

dever nosso, pois sem nossos esforços aqueles e aquelas que apoiaram a destruição 

dos direitos serão reeleitos e continuarão a destruir nossas vidas. 

Por isso, precisamos apoiar e eleger aqueles e aquelas que votaram ao nosso favor e 

a favor da classe trabalhadora, e também eleger novas candidaturas que ainda não 

possuem mandatos, mas que no dia a dia leva a frente a Defesa da Agricultura 

Familiar e dos Povos do Campo. 

Veja a lista daqueles que votaram pelos nossos direitos e que, por isso, 

merecem ser reeleitos. 

AFONSO FLORENCE – PT   ALICE PORTUGAL – PCdoB 

CAETANO – PT    DANIEL ALMEIDA – PCdoB 

DAVIDSON MAGALHÃES – PCdoB FELIX MENDONÇA - PDT 

JORGE SOLLA – PT   MOEMA GRAMACHO – PT 

NELSON PELEGRINO – PT  ROBINSON ALMEIDA – PT 

VALMIR ASSUNÇÃO – PT   WALDENOR PEREIRA – PT 

Os Deputados e Deputadas Estaduais não participaram da votação, mas não 

podemos deixar de mencionar aqueles e aquelas que dia a dia apoiam a luta pela 

Convivência com o Semiárido, pela Agroecologia e pelos Direitos dos Povos do 

Campo e da cidade. 

 FÁTIMA NUNES – PT 

 MARCELINO GALO – PT  



 
 
                        
 

 NEUSA CADORE – PT  


