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PrÉ-CANDIDATurA De jorge roque 
É LANÇADA em rIbeIrão PreTo

CHAPA NACIONAL CHAPA estAduAL

“ por Lula Livre,
Lula Presidente
com Constituinte!

“ Jorge Roque conquistou respeito 
e admiração. Ele merece o meu 
apoio e o meu voto!

Márcia Lia
Pré-canditada a deputada estadual
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Luiz MaRinho
Pré-candidato pelo PT ao governo de São Paulo

EduaRdo SuPLiCy
Pré-candidato ao Senado

PRofESSoRa BEBEL
Pré-canditada a deputada estadual (PT-SP)

GLEiSi hoffMann (PT-PR)
Senadora e presidenta nacional do PT

JiLMaR TaTTo
Pré-candidato ao Senado

RoBERTo GândaRa
Pré-candidato a deputado estadual pelo PT

BETh Sahão
Pré-candidata a deputada estadual (PT-SP)

Lideranças
     apoiam

Jorge Roque
“

““

““

““

Conto com cada
um de vocês para 
que tenhamos 
Jorge Roque nos 
representando na 
Câmara federal

o sucesso da pré-campanha
de Jorge Roque a deputado 

federal, pelo Partido dos 
Trabalhadores, provocou apoio

das principais lideranças:

Com certeza, 
você vai ajudar o 
Brasil, junto com 
Lula

Tenho certeza que 
a sua candidatura, 
a sua força de 
vontade, firmeza e 
bravura, vai ajudar 
muito a região de 
Ribeirão Preto

Sei que ele 
é de muita 
competência, de 
muito trabalho

Tem realizado um 
extraordinário 
trabalho, 
sobretudo junto 
aos metalúrgicos 
de toda a região

Jorge Roque 
está preparado 
para representar 
Ribeirão Preto e 
região

não esqueçamos 
da principal 
pauta, da 
principal causa, 
que é Lula Livre
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Na sexta-feira, 27 de julho, 
o Partido dos Trabalhadores de 
Ribeirão Preto deu fim a um je-
jum de 12 anos sem lançar um 
candidato a deputado federal. 
A sigla reuniu mais de 250 pes-
soas, entre amigos, militantes, 
filiados, representantes de mo-
vimentos sociais e de trabalha-
dores, para o lançamento da pré-
candidatura de Jorge Roque ao 
Congresso Nacional, na AARP.

O sucesso do ato – realizado 
também em Sertãozinho, em 12 
de maio – é resultado de uma ca-
minhada em pleno crescimento, 
e institui uma nova liderança na 
região de Ribeirão Preto.

Jorge Roque, sociólogo 
e advogado trabalhista, está 
engajado na luta contra o 
golpe, pela revogação de to-
das as medidas de lesa-pátria 
e de ataque aos direitos do 
atual governo golpista, por 
‘Lula Livre, Lula Presiden-
te com Constituinte’, para 
passar o País a limpo. É uma 
candidatura independente, 
comprometida apenas com 
a classe trabalhadora e por 
uma nação soberana.

Em seu discurso, o pré-can-
didato afirmou que o programa 
apresentado pelo PT é, hoje, o 
mais avançado.

“Três pontos me chama-
ram atenção: o primeiro deles 
é quanto à regulamentação do 
sistema financeiro. Nós temos 
que taxar os bancos e não po-
demos permitir os juros abusi-
vos que são praticados. Outro 
tema é a regulamentação da 
mídia, porque sem isso não há, 
minimamente, a democracia, 
pois, atualmente, praticam a 
censura. E o terceiro ponto é 
a reforma do Judiciário, por-
que do jeito que está não dá 
para continuar. É preciso uma 
reforma profunda, que o torne 
mais permeável às demandas 
populares”, avaliou.

Roque tem em sua trajetória 
a militância em movimentos es-
tudantis, e hoje atua fortemente 
junto a demandas trabalhistas en-
quanto advogado de vários sin-
dicatos de trabalhadores de Ri-
beirão Preto e Região, inclusive 
obtendo êxito em causas de gran-
de relevância, garantindo direitos 
de milhares de trabalhadores. 
“Nós, companheiros, temos um 
campo amplo, temos condições 
de eleger uma candidatura pro-
gressista. E eu me sinto prepara-
do para representar. Aceitei este 
desafio, depois de muitos anos de 
militância, desde o movimento 
estudantil”, finalizou.

“Assim como o Lula, ele é uma ideia e a 
gente tem que comprar a ideia do Jorge 
Roque. Não tem pra ninguém!”.

- Carlos Eduardo Costa, pres. do Diretório PT-STZ.

“A movimentação que a gente consegue 
ver dentro do PT, que está colocando várias 
candidaturas proletárias para disputar”.

- Raphael Trena, dirigente estadual do PCO.

“E eu espero, de fato, que a gente tenha ele 
lá no Congresso Nacional representando 
toda a nossa região.”

- Márcia Lia, pré-candidata a deputada estadual.

“Um momento diferente desse, em que a 
classe média não vá mais fazer um papel de 
ridícula e apoiar um Judiciário farsante”. 

- Edmundo Raspanti, primeiro filiado ao PT-RP.

“Junto com a juventude, que vem, 
inclusive, se filiando, porque não há outro 
partido capaz de reverter o golpe”.

- Ulysses Strogoff de Matos, pres. do Sind. dos Médicos.

“Muita gente diz que vai votar na Marta Su-
plicy porque pensa que ela está no PT ainda. 
Joguem na rede tudo isso, para desmenti-la”. 

- Sidnei Rosa, pré-candidato a dep. estadual (PT-RP).

“Sou grande amiga do pai dele, Jorge Marcos, 
companheiro de luta na OAB e no PT. Nós, 
advogados, unidos a favor de Jorge Roque”.
- Dagmar Papa, adv. e militante dos Direitos Humanos.

“Estou aqui encarando as eleições como mais um passo nessa luta de classes 
que o País vive. Considero imprescindível, para dar um caráter mais avançado 
ao governo, que nós convoquemos uma Constituinte para refundar o Brasil. 
Nós temos tudo para o País ser uma grande civilização e nós vamos fazer, 
vamos conseguir.”

“É um prazer estar aqui, é muito bom 
fazer parte dessa família chamada PT. 
Jorge, se Deus quiser vai dar tudo certo”.
- Edson Luís Alves, dirigente do MOHAS – Serrana e região.

“Eu deposito confiança de que vai ser 
nosso representante na Câmara Federal 
pra ser a nossa voz, a nossa força”.

- Raquel Montero, advogada e dirigente do PT-RP.

“Acho que legitima a luta que a gente está fa-
zendo há mais de dois anos contra o golpe e 
contra todos esses retrocessos que estão vindo”.

- Kríssia Miranda, secretária de Mulheres do PT-RP.

“E, graças a Deus, que neste momento a gente 
cresce, a gente avança, traz a juventude pra tra-
balhar nesse projeto socialista que nós temos.”

- Carlos Orphan, dirigente do PT Bebedouro.

“Nada mais correto que elejamos parla-
mentares como o Jorge Roque pra enfrentar 
essa tentativa de rasgar a Carta Magna.”

- Roberto Guido, vice-presidente APEOESP.

“Essa pré-candidatura surge para agregar, 
para acrescentar. Nós vamos dar a volta por 
cima e é isso que o Brasil precisa.”

- Ricardo de Oliveira, dirigente estadual do Sindsaúde-SP.

“Nós temos a obrigação de manter a 
candidatura do Lula. Lula presidente, Lula 
livre para os trabalhadores serem livres!”.

- Pedro Sampaio, pres. do Sind. Químicos de RP e região.

“Ele e o pai, Jorge Marcos, que já vem de 
uma história de luta dentro do movimento 
sindical em prol dos trabalhadores”.

- Samuel Marqueti, pres. do Sind. Metalúrgicos de STZ.

“É importante pra nós ter uma pessoa que 
ajuda os movimentos sociais e que, com 
certeza, vai continuar nessa caminhada.”

- Neusa Paviato, diretora estadual do MST.

“Deixo meu abraço para o Jorge Roque, 
se precisar do nosso apoio estaremos aí 
para a discussão das políticas LGBT”. 

- Fábio de Jesus, secretário LGBTT (PT-RP).

“É muito importante a gente ver o PT 
revivendo e é um prazer imenso a gente 
estar aqui dando apoio a Jorge Roque”.
- Mauro Freitas, coord. setorial do meio-ambiente (PT-RP).

“O jogo agora mudou, a história é outra, a 
política está renovada e a gente tem que ter 
uma nova visão. O jovem vem aí!”.

- Alisson Barros, dirigente do PT Barrinha.

“O Jorge é a pessoa que oferece a oportunidade 
de a gente ter uma boa bandeira. Aquilo que a 
gente sente, aquilo que a gente quer pode ter.”

- Sebastião Macedo, coord. geral da pré-campanha

“Essa luta não é do PT, é do Brasil, de toda a so-
ciedade brasileira. Precisamos continuar pregan-
do nossas teorias, para que este País não afunde”.

- Jorge Marcos Souza, ex-pres. da OAB/RP

Pré-candidatura de Jorge Roque
a deputado federal é lançada em RP
e tem adesão de lideranças de peso


