
ão vamos desistir de lutar por um Brasil melhor 
e por um mundo de paz. Ao longo da história, o 

povo brasileiro soube enfrentar grandes desafios e 
injustiças. Por mais duras que fossem as condições, 
jamais nos curvamos às tiranias". Essa frase do 
ex-presidente Lula mostra a importância de cami-
nharmos em unidade para darmos passos firmes em 
defesa do nosso projeto de sociedade. É um verdadeiro 
estímulo aos movimentos sociais, sindicais e aos 
partidos de esquerda, especialmente ao PT. 

O legado do Partido dos Trabalhadores e esse entu-
siasmo permanente do nosso grande líder para mos-
trar que “não devemos desistir de sonhar” foram 
elementos estruturantes para que eu pudesse aceitar 
o convite da CNB/PE (Construindo Um Novo Brasil), 
uma das tendências do Partido, para ser candidato à 
presidência do PT no estado. Tem sido uma grande 
honra nesse processo eleitoral contar com o apoio de 
lideranças como o deputado federal Carlos Veras, o 
senador Humberto Costa, a deputada estadual Dulci-
cleide Amorim,  o secretário de Desenvolvimento 
Agrário de Pernambuco, Dilson Peixoto, o secretário 
de Saneamento da Prefeitura do Recife, Oscar Barre-
to, o vereador do Recife João da Costa,  o ex-vereador 
Osmar Ricardo e tantos outros.

A minha candidatura nasce pautada em estratégias 
que considero fundamentais: a luta pela liberdade de 
Lula, que simboliza a defesa da democracia; e a firme 
oposição à tirania do Governo Bolsonaro, que repre-
senta um projeto político excludente, voltado para o 
ataque aos trabalhadores, à comercialização de 
nossas riquezas naturais e à privatização de nossas 
instituições públicas. Queremos ainda contribuir para 
a promoção de uma maior aproximação do PT com 
sua militância, com os Movimentos Sociais e Sindicais, 
da cidade e do campo,  com o fortalecimento de suas 
lideranças e, junto com isso, o fortalecimento do Parti-
do em 2020, com candidaturas próprias para prefei-
tos/as e vereadores/as na maior parte dos municípios, 
e alianças estratégicas onde for necessário.  
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Essas intenções, no entanto, só se tornarão ações efetivas 
se houver unidade na caminhada, se conseguirmos pensar 
de forma mais ampla, saindo das amarras dos nossos 
projetos individuais. O PT é um partido plural. Sempre 
haverá divergências. Porém, o mais importante é que este-
jamos abertos ao debate e que percebamos que é preciso 
ouvir as diferentes instâncias do partido (nacional, estadu-
al, municipais), para que a democracia interna se fortaleça. 
Precisamos construir uma estrutura interna ainda mais 
sólida, para que tenhamos a força necessária para superar 
os desafios conjunturais.  

O momento agora é de realizar, com muito entusiasmo, o 
Congresso Estadual (19 e 20 de outubro) e o Congresso 
Nacional ( 22 a 24 de novembro ). Depois, com os resulta-
dos das votações, seguir contribuindo para a reconstrução 
da esperança dos brasileiros e brasileiras na justiça social. 

Em 2020, o PT completará 40 anos. Um adulto que traz 
uma importante experiência em sua bagagem, e que sabe 
que precisa ser dinâmico para responder às demandas da 
atual conjuntura com altivez e maturidade, mas tudo isso 
sem perder a essência que motivou o seu nascimento: ser 
agente promotor de mudanças na vida de trabalhadores do 
campo e da cidade. Mesmo com todo o ódio que tentaram 
despertar contra o PT, as pessoas sabem que, com ele, é 
possível acreditar em um futuro mais digno para a nossa 
gente. 

Doriel Barros 
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AS DIFERENTES FACES
DA RESISTÊNCIA

estruir direitos e colocar em risco a soberania nacional. Essas são as principais propostas do governo Bolsonaro 
para o Brasil. E para realizar esses objetivos, ele não tem medido esforços. São reformas, decretos, cortes de recur-

sos para áreas fundamentais à população, descaso com os recursos naturais, apologia à violência, falas discriminatórias 
em relação a segmentos da população, movimentos e organizações sociais e sindicais. Ufa! É muita coisa ruim realizada 
em apenas 10 meses de governo. Mas, em todo o Brasil, e, especialmente em Pernambuco, as pessoas protagonizam, 
todos os dias, ações que se contrapõem a esse projeto político. Nessa caminhada, como agricultor familiar e parlamentar 
eleito pela classe trabalhadora, o deputado estadual Doriel Barros, durante este segundo semestre, tem se mostrado 
incansável na promoção e participação em atividades que mostram as DIFERENTES FACES DA RESISTÊNCIA.  
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Reunião com prefeitos e a Casa Civil 

Audiência sobre  Compras Públicas de
Produtos da Agricultura Familiar

Reunião com a Presidência da Compesa 

Em agosto, quase 100 mil mulheres 
estiveram em Brasília, lutando por 
um Brasil com soberania popular, 
democracia, justiça, igualdade e livre 
de violência. “Fizemos questão de 
seguir em um dos ônibus da 
delegação de Pernambuco, porque 
essa luta é de toda a sociedade e não 
só das mulheres. Acredito que a 
igualdade se constrói na caminhada 
conjunta, especialmente nos 
momentos mais difíceis”, afirmou o 
parlamentar.

As Campanhas Salariais dos/as 
Canavieiros/as, organizadas pelos 
Sindicatos e pela Fetaepe, e dos 
Metalúrgicos de Pernambuco são 
exemplos de luta para que reajustes 
salariais sejam justos, mas, 
especialmente, para que  
direitos constitucionais e avanços 
históricos das convenções coletivas 
de trabalho sejam respeitados.

“Tenho acompanhado e apoiado 
mobilizações como essas, porque 
essas pessoas querem apenas viver 
com dignidade, tendo sua 
importante contribuição para o 
desenvolvimento do nosso estado e 
do nosso país reconhecida”, 
analisou o deputado.

O fortalecimento e ampliação das 
feiras da agricultura familiar e 
agroecológicas em todo o estado, os 
mutirões sindicais, as mobilizações 
em prol da educação pública e 
outras tantas ações mostram que o 
povo está vivenciando uma resistên-
cia ativa. 

“No dia a dia do nosso mandato, 
temos procurado estar cada vez 
mais perto da nossa base. Por isso, 
saímos, frequentemente, da estru-
tura do nosso gabinete para partici-
par de atividades nos municípios e 
escutar as comunidades de todas as 
regiões. Isso tem subsidiado nossos 
pronunciamentos e nossas decisões 
no Parlamento sobre os mais 
diferentes temas de interesse da 
população”, contou. 

Nas dinâmicas do dia a dia do 
mandato ou na presidência da 
Comissão de Agricultura, Pecuária 
e Política Rural da Alepe, o 
deputado Doriel Barros tem 
promovido ações visando dar uma 
maior atenção aos problemas da 
base. Só neste semestre, ele já 
apresentou dois projetos de Lei. Um 
aborda a proibição da pulverização 
aérea de agrotóxicos e o outro 
estabelece, no âmbito do Estado de 
Pernambuco, a distância mínima de 
500 metros para instalação de 
aerogeradores em relação a 
edificações de uso público, coletivo e 
privado. Isso depois de ter escutado 
o apelo de famílias que moram em 
terras onde foram instalados 
parques eólicos e que estão vivendo 
sérios problemas de saúde e em 
suas produções, por causa dos 
barulhos desses equipamentos.
  
Também foram realizadas duas 
audiências públicas, sendo uma a 

partir de uma provocação da 
Comissão Especial do Congresso 
Nacional, em relação ao marco legal 
do saneamento básico, e outra, que 
teve o objetivo de discutir estratégias 
de fortalecimento das compras 
públicas de produtos da agricultura 
familiar, visando ampliar o 
reconhecimento e valorização do 
papel desse segmento para a 
segurança alimentar e nutricional da 
população e o desenvolvimento do 
estado.

Já em termos de indicações, foram 
dezenas, buscando responder a 
lacunas dos municípios nas áreas de 
infraestrutura hídrica e viária, 
telefonia, segurança, entre outras. 
A ampliação do diálogo com o 
Governo do Estado, por meio de suas 
secretarias e outros órgãos, e a 
presença em ações estruturantes, 
além da participação em entrega de 
obras nas cidades do interior têm 
sido importantes estratégias.

“A inauguração do Centro de 
Formação Luiz Inácio Lula da Silva, 
realizada pela Fetape, no final do 
mês de setembro, em Garanhuns, 
além de uma homenagem mais do 
que merecida ao melhor presiden-
te que esse país já teve, é uma 

expressão de resistência. Isso 
porque os processos formativos 
são fundamentais para que 
ocorram as transformações 
necessárias em nossa sociedade. 
Tenho muita honra de ter contri-
buído com a concretização desse 
sonho, dando início a essa obra 
quando fui presidente da Federa-
ção. Agradeço à Fetape e a todos 
os Sindicatos do Polo do Agreste 
Meridional pelo reconhecimento e 
homenagem que recebi, com o 
auditório desse importante 
espaço recebendo o meu nome”,

 Doriel Barros.

Os atentados do Governo Bolsonaro 
aos direitos e o descaso com a vida 
de homens e mulheres do campo e 
da cidade não têm limite. Nos 
últimos meses, o desdém em 
relação às queimadas na 
Amazônia, o grande número de  
liberações de agrotóxicos, a 
redução de orçamentos para 
programas sociais, os anúncios de 
privatizações de empresas 
públicas, a ameaça de mudanças 
no Fundo Constitucional do 
Nordeste, a retomada da proposta 
de uma usina nuclear em Itacuruba 
e o aumento da perseguição ao 
MST, pedindo, inclusive, a 
reintegração de posse de uma área 
do assentamento Normandia, em 
Caruaru, são apenas algumas das 
maldades de uma enorme lista. 
Isso, sem contar as falas 
criminosas contra quilombolas, 
indígenas e ONGs, que só fazem 
incentivar a violência. 
“Dentro da Assembleia Legislativa, 
ou em mobilizações junto com os 
movimentos e organizações sociais, 
a Igreja Católica e representações 
de todos os Poderes, temos 
buscado fazer ecoar essas 
denúncias e realizado articulações, 
inclusive em nível nacional, para a 
promoção de ações de combate ou 
redução dos danos causados por 
essa política excludente. Não 
podemos cruzar os braços diante 
de tantas mazelas”, pontuou Doriel.

Abertura das atividades da Marcha

Congresso dos/as Canavieiros/as

CAMPANHAS SALARIAIS

MARCHA DAS MARGARIDAS
Campanha Salarial dos Metalúrgicos FORTALECER O DEBATE PARA

PROMOVER TRANSFORMAÇÕES 

Reunião na Alepe sobre a ordem de
reintegração de posse de área de Normandia POR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATENDAM ÀS

NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 

Os ideais de 
mulheres e 
homens guerrei-
ros não morrem. 
Por isso, a partida 
do nosso compa-
nheiro de muitas 

lutas Amaro Biá, no 
começo do mês de 
agosto, fez aumentar 
a nossa responsabili-
dade de lutar por 
dias melhores para 
trabalhadores e 
trabalhadoras rurais. 
Grande liderança da 
Zona da Mata, ele 
nos deixou um 
legado que fortalece 
a nossa caminhada.

Amaro Biá, presente!  

INICIATIVAS IMPORTANTES

de violência. “Fizemos questão de 

delegação de Pernambuco, porque 
essa luta é de toda a sociedade e não 

igualdade se constrói na caminhada 

desenvolvimento do nosso estado e 
do nosso país reconhecida”, 
analisou o deputado.

Feira Agroecológica


