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“ Jorge Roque é sociólogo 
e advogado, e já tem 
uma longa história de 
luta por um Brasil mais 
justo, menos desigual 
e, por isso, acredito que 
seja um bom nome para 
defender os interesses 
populares

Jorge Marcos Souza
Ex-presidente da OAB/SP - RP
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Pré-candidatura de Jorge Roque é lançada com participação de Márcia Lia e Suplicy
A macrorregião de Ribeirão Preto já tem 

pré-candidato à Câmara dos Deputados nas 
Eleições 2018, pelo Partido dos Trabalha-
dores. O evento, que reuniu mais de 200 
pessoas, contou com a chancela de um dos 
ícones do PT, o ex-senador e atual vereador 
de São Paulo, Eduardo Suplicy, além da 

deputada estadual Márcia Lia (PT-SP). Li-
deranças políticas, sindicais e da sociedade 
civil também prestigiaram o ato.

Nascido e criado em Ribeirão Preto (SP), 
Jorge Roque, além de sócio do escritório 
Souza & Roque Souza Sociedade de Ad-
vogados, atende tanto em sua cidade natal 

quanto em Sertãozinho, nesta última ainda 
atua na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. 

É um dos protagonistas de lutas importan-
tes, de repercussão nacional, como os casos 
Dedini e Smar, empresas sertanezinas que já 
estiveram entre as maiores indústrias do País, 
inclusive com reconhecimento internacional, 

e hoje são alvo de inúmeras ações trabalhistas. 
A dedicação de Jorge Roque, acompa-

nhada da sinergia entre Sindicato e seus 
representados, Justiça e comunidade em ge-
ral, permitiu mitigar os efeitos dessas causas 
que, a princípio, pareciam distantes de qual-
quer resolução.

Estão a cada dia afundando 
mais o País, acabando com o 
Brasil, exterminado nossas riquezas, 
entregando tudo para o capital 
internacional. E é por isso que 
precisamos do nosso companheiro 
Jorge Roque nos representando e 
ajudando nosso País lá em Brasília.

 Márcia Lia, deputada estadual 
Araraquara, PT-SP

É uma honra para nós, do PT 
de Ribeirão Preto, perceber que 
tem bastante gente, senhoras,  
senhores, meninos e meninas  
e que ainda estão engajados na 
luta política, que acreditam nesse 
enfrentamento que vamos ter 
doravante. Eu tenho certeza que o 
Jorge Roque está preparado e vai 
saber nos representar muito bem.

 Fernando Tremura, presidente 
do diretório do PT-RP

Jorge Roque é sociólogo e advo-
gado, e eu posso testemunhar que ele 
é uma pessoa de muito caráter, muita 
fibra, que trabalha bastante, costuma 
cumprir seus compromissos à risca, 
e é sempre leal às causas que abraça. 
Espero que com ele, que é meu filho, 
seja o início de uma nova era para o 
PT na nossa região.

 Jorge Marcos Souza, advogado 
e ex-presidente da OAB-RP

Jorge Roque tem realizado um 
extraordinário trabalho, sobretudo 
junto aos metalúrgicos de toda a 
região, e que vai, junto comigo, 
promover ações para que tenhamos 
no Brasil uma sociedade muito 
melhor, mais justa e fraterna, com 
igualdade de direitos para todos os 
brasileiros e brasileiras.

 Eduardo Suplicy, 
vereador de São Paulo 

e pré-candidato a senador / PT-SP

Jorge Roque representa  
a expectativa de termos um  
representante da região na Câmara 
dos Deputados para fortalecer a 
bancada que luta pela defesa da 
justiça social, dos direitos dos 
trabalhadores, pelo desenvolvimento 
da indústria nacional e pela geração 
de empregos. Jorge Roque me 
representa.

 Sebastião Macedo, economista

O momento que o País  
vive requer pessoas que pensem  
em uma reconstrução nacional  
desenvolvimentista como Jorge Roque. 
Precisamos fortalecer a ideia de que 
somente com um País para todos é 
que retomaremos o rumo perdido 
após o Golpe.

 Carlos Eduardo Costa,  
presidente do diretório do PT-STZ

É possível mudar o Congresso, colocar gente diferente. 
Jorge Roque é essa esperança, e vamos às ruas mostrar o 
trabalho realizado e que pode sim ser diferente. Nós 
queremos que a Reforma Trabalhista seja revogada e o 
Jorge Roque tem esse compromisso, porque ele é da luta 
dos trabalhadores.

 Samuel Marqueti, presidente do Sindicato  
dos Metalúrgicos de Sertãozinho e Região

É importante que a gente tenha um candidato 
da região, principalmente de Ribeirão Preto, para 
contribuir com os movimentos sociais, com toda a 
classe trabalhadora, para que sejam feitas todas as 
mudanças necessárias neste País. Jorginho é de luta 
e já provou ser um grande amigo e companheiro.

 Neuza Paviato, diretora estadual do MST

O PT e os partidos aliados têm as respostas para os proble-
mas que o País está vivendo. Enfrentamos hoje muitas dificul-
dades, como todos sabem, mas temos uma grande força, que 
é um caminho para o Brasil, que inclui distribuição de renda, 
fortalecimento das empresas nacionais, soberania e defesa 
real das instituições. Nós sabemos como fazer, vamos voltar a 
governar o País, pois temos uma saída para ele:

Lula livre e Lula presidente!

Nos últimos tempos, acredito que seja o candidato 
mais preparado. Jorge Roque é sociólogo e advogado, e 
conhece muito sobre a história do Brasil. Está ligado aos 
movimentos sociais progressistas, é amante da arte, do 
cinema. Com certeza tem o meu voto. Tem seu voto Ana?

– Sim. Precisamos de sangue novo na política. 

 Márcio Coelho e Ana Favaretto,  
secretaria de Cultura / PT-RP

Nós sabemos de sua luta em defesa dos trabalhado-
res, e é gente assim que nós queremos em Brasília. 

Conhecemos do potencial do Jorge Roque e temos 
certeza que ele, como deputado federal, com a qualifi-
cação e compromisso que já demonstrou, vai fazer um 
grande papel na Câmara Federal.

 Gilson Pelizaro, coordenador da Macro PT-RP
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Agradecimento
A todas e a todos pela presença no almoço de lançamento da pré-candidatu-

ra e por todo apoio demonstrado tanto lá, aqui na página, quanto nos encontros 
pelo Estado! Vamos construindo um movimento de resistência às perdas pós-
Golpe e um novo caminho.

jorge roque
Pré-candidato a deputado federal pelo 

Partido dos trabalhadores da macrorregião de ribeirão Preto

Quem já está com Jorge Roque

Para quem é de esquerda, 
participar da vida pública é não 
só natural como fundamental 
para se ter uma vida com sentido. 
O que muda é a intensidade e 
como participamos.

Quem conhece o Jorge sabe 
que, sem dúvida, ele será, se 
eleito, um excelente deputado 
federal, tanto por sua inteligência 
e posicionamentos claros e bem 
embasados sobre como o Brasil 
deve se desenvolver, quanto 
por sua combatividade e com-
prometimento com as tarefas 
que assume. Convido a todos 
para conhecer o site, a página 
no Facebook e acompanhar sua 
candidatura, e claro, para fazer 
campanha junto aos eleitores do 
Estado de São Paulo!

 Marília Scliar
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